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Þess var getið i enda lyrsta þáttar sAgu þessarar, að

Siiúii Eyjólfsson hefdi horflð mjög slcyndilega, og i dular-

fullan hitt, fri Petrópólis fium dögum fyrir jólin, irið

1858. — Og nú vorum viA aö leggja af staA til aö leita hans.

Þeir Snorri og Ólafur höföu þegar variA all-mililu fé

til þess aA leita aA honum i Rió de Janeiró og nilœgum

sveitum, en hann fanst þar hvergi, og þaA spurAist eliicert

til hans. Oliliur fanst þaA þvi sennilegast, aA stúlita sú,

sem ^
' ^ iKöHuAum Senorittt og iAn' heílr veriA um getiA,

væri i fcinhvern hátt völd aA hv iians. Og meA þvi nú

aA Snorri hafAi liomist aA þvi, aA Senorita, eAa fóllc henn-

ur, œtti heima annaA hvort i Saó Pauló eAa Portó Alegre,

þá réAum viA paA at, aA fara allir suAur til Saó Pauló og

leita Skúla þar. Fyndum viA hann ekki þar innan eins

mánaAar, itti ég aA snúa aftur til Rió, en þeir œtluAu aA

haida ifram til Purtó Alegre.

ÞaA var ekki fyr en i byrjun AprHminaAar, aA viA

vorum tilbúnír aA leggja af staA i þessa einkennilegu æf-

int;^ra-för, sem mér er og verAur jafnan min istœ6, þvi

hún varA okkur i endanum svo itakanlega dýr, eins og ég

mun s?Aar skýra frá.
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Við vorum að mörgu leyti vd útbúnir, höröum gód-

an og hentugan ld»dnaö, og |»ar að aold M»gllegt Blu>t>

silfkir til fararinnar. En eldU datt neinum olduir |»ad til

hugar, ad útbúa oldiur með vopn at neinni tegund. —
Bnginn innfaeddur Brazlliumaður hefdl pó lagt út i tlikt

lerðalag, án þeu að bera á sér marghleypu eöa rýting.

En við vorum eldd svo fortjilir. — Húibóndi Snorra skrif-

aði bréf með okkur til leikhúM^óra nokkun i Saó Pauló,

sem Gómez hét; og sðmuleiöit var yflrmaður Iðgregluliðs-

ins i Rió svo góður, að skrifa með okkur bréf til Iðg-

reglusQóranna i Saó Pauló og Portó Alegre. í peim bréf-

um var pað tekið fram, hverjir við v«rum, og i hvaða er-

indagjðrðum við fœrum par suður með strðndinni.

Vinur okkar og velgjörðamaður, hann herra Jacob-

sen, hafði útvegað okkur far með skipi pvi, er nDon Júant

hét. Það œtiaði að leggja af stað til Santos pann 8. April-

minaðar. Jacobsen ætlaði að halda spumum fyrír ura

Skúla, i meðan við vœrum i burtu, og ef hann fengi ein-

hveija vitneskju um hann, ætlaði hann að lita okkur vita

um pað með skeyti til herra Gómez, leikhúss^órans i Saó

Pauló. Eins Attum við að skrífa Jacobsen, ef við pyrflum

l^álpar hans við A einhvem hitt

Snorrí sagði, að >tta yrði hin mesta skemtiför, og

kvaðst ekki efa pað, að við fyndum Skúla heilan i húfl og

ef til vill kvœntan f tilbót. Ólafur talaði fitt. Hann var

að visu mjðg ikafur með að takast ferð pessa i hendur,

en samt var eins og hann hefði eitthvert b' ;boð um, að

hún yrði oss i meira lagi torsótt og liættuieg.

Á meðan vlð biðum eftir pvi, að skipið nDon Júan«

yrði ferðbúið, hélt ég til i hert>ergjum peirra Snorra og

Jacobsens, i nr. 98 Rúa dó Ouvidór. Snorri vann i kvöld-

in i leikhúsinu, en Ólafur var i daginn með húsbónda

sinum. Á hverjum degi gekk ég fram og aftur um borg-



in«, mér til tkemtunar, ýmitt aleinn, en Rtundum mrð
Snorra ete Jecobsen. Ég harði þó onMt hugann vntur i

l'álmedel, |>vi Martað var hJé Exilónu i kastalanum.

Niður við höfnina i Rió de Janeiró er dilitill ikemti-

garður, sem kallaAur er Pautió Publlcó. ÞaA er lang-fall*

egatti bletturinn, lem til er i allri borginni. Sléttur og

breiður gangstigur liggur þar upp M ^jónum. Til beggin

handa eru pridbeinar raöir af liáum og tigulegum pilma-

trjáni. Lauftkrúðid i toppum tijinna er tvo mikið og

péti, að pad er tifeldur tvali og rortaela i pettum rögru

skógargöngum. En nidur við flfleðarmilid rit hir og breid-

ur Hteinveggur. Á honum brotna öldurnar, <>i< auttan gol-

an ber údann inn i garðinn og kœlir loftid. — Um penna

garð mega allir ganga, pvi hann er almenningt eign. Og
þangad fór ég ofl og einatt petta daga.

í Rió de Janeiró er ttór og tkrautleg höll, tem kðll-

ud er *San ChrMóvadri.. Þad var vetrarhöll keitarans

Dom Petró II. — Sumarhöll hant var i Petrópólit. — I

kringum San Chrittóvadó var ragur aidingarður, en honuni

var að Jarnaði lokað fyrír almenningi, og vopnaðir her-

menn ttóðu f>ar i verði við hliðin. Dom Petró harði un-

iin ar að reika um penna tagra aldingarð i tómttundum
sinum. Hann undi tér bezt i meðaJ blóma. Visindum

og fögrum listum unni hann meira en ttjórnmilum, o;^

hann var góður maður. Pegar hann tók við vðldum, tiir

fögnuður um land alt. Árið 1865 ittu Braziliumenn órríð

við Paraguay-búa; pi fylgdi Dom Pedró hersveitunum suð-

ur i Rió Grande dó Súl, og vann hvem sigurínn i rœtur

uðrum. Um tima á eftir var hann itrúnaðargoð pjóðar-

innar. Fium irum siðar var hann rekínn rri völdum. —
l'lg si hann einu sinni tilsýndar; pað var nokkrum döguiii

áöur en við lögðum at stað til Saó Pauló. Hann var á

gangi .TiiUl 6ani6ú-trjinna fyrir vestan San Christóvadó.

)-. í
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Dœtur hans tvœr voru með honum og roskinn maður

höfðinglegur; þau virtust ÖU vera að hu^a að blómum.

Keisarinn var þá tæplega fertugur að aldri, en hann leit

út fyrir að vera miklu eldri. Hann var fremur karlmann-

legur á velli og andlitið höfðinglegt, en á þvi mátti þó sjá,

að hann var þegar orðinn þreyttur af áhyggjum og mót-

lœti. Þegar hann þagði, sýndist andlitiö þunglyndislegt —
jafnvel dálitið hðrkulegt — en strax og hann byijaði að

tala, þá varð það uppljómað af bliðu og mildi. Ég man
að mér þótti það merkilegt, hvað keisarinn athugaði ná-

kvœmlega sum blómin, sem spruttu meðal bambú-trjánna;

það var eins og hann væri háLurður náttúrufræðingnr, en

ekkí keisari yflr næstum hálfri Suður-Ameriku. — Og sizt

datt mér þé til hugar, að þessi yfirlætislausi visindamaður

— keisarinn — og maðurinn, sem með honum var, væru

einu mennirnir i Rió de Janeiró, sem verulega vissu, hvar

Skúli var niðurkominn.

Einn morgun, nokkru áður en við lögðum á stað,

var ég á reiki nálægt San Christóvadó-hðllinni. Ég nam stað-

ar litla stund við vesturhliðið á garðinum, sem var i kring-

um höllina, og horfði inn i garðinn. Alt i einu sá ég að

unglingspiltur, á að gizka seytján vetra, kom sunnan með
garðinum og gekk rösklega. Hann leit við og við tíl vinstri

hliðar, eins og hann vissi af einhverjum i bambú-runnun-

um fyrir vestan. Hann gekk rakleitt fram hjá mér, en

nam snögglega staðar hér um bil tiu fððmum fyrir norð-

an mig, tók annari hönd sinni um ennið, horfði niður á

gangstéttina og virtist niður sokkinn i djúpar hugsanir.

Kftir litla stund var eins og hann vaknaði af draumi.

Hann sneri sér skyndilega við og gekk hvatlega tíl her-

mannsins, sem stóð á verði við hliðið, talaði við hann fá-

ein orð i lágum hljóðum, tók einkennilega i hönd hans og
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fór svo inn um hlídið. Eg sá að hann gekk með hœgd

suður gardinn, en fór ekki beint til hallarinnar.

Piltur þessi var sérlega friður sýnum og fallega lim-

aður, en þó var hann ekki verulega karlmannlegur ; andlit

hans var kvenlegt, limir hans hreint ekki kraftalegir, og

limaburðurinn lýsti fremur yndisleik, en styrk og þreki.

Það, sem mest einkendi hann, var ör eftir all-mikið sár á

hálsinum vinstra megin; það var i Iðgun eins og tölustaf-

urinn 7, og virtist vera nýgróið. — Ég veitti honum ekki

mikla eftirtekt i þetta sinn, en ég sá hann siðar um dag-

inn og virti hann þá betur fyrir mér. Ég var þá á gangi

með þeim Snorra og Jakoben i skemtigarðinum Passeió

Publicó. Þessi sami piltur var þar lika á gangi. Hann

gekk fram og aftur um garðinn, og gekk mjög Iratt, og

það var eins og hann væri að leita að einhverju. Alt i

einu gekk hann i veg fyrir okkur og hneigði sig kurt-

eislega.

»Fyrirgeflð mér, góðir menn«, sagði hann ; »viljid þið

gjöra sA'o vel og segja mér, hvort þið hafið séð hér i dag

aldraðan raann, sem ber hönd i fatla?«

Við sögðum að við hefðum ekki séð neinn slikan

mann þann dag. Hann kvaðst vera okkur mjög þakklátur

fyrir kurteislegt svar, og baö okkur að fyrirgefa sér, að

hann hefði stððvað okkur á skemtigöngu okkar. Svo

hneigði hann sig prúðmannlcga og hélt áfram. Og ég

heyrði að hann lagði sðmu spurningu fyri" tvo menn, seni

j^engu spðlkorn á eftir okkur. Kg tók eftir þvi, að piltur

þessi gaf mér meiri gætur, en þeim Snorra og Jacobsen.

Hann lagði að visu spurningu fyrir Snorra, en virtist þó

alt af hafa augun á raér.

Kvöidið áður en við lögðum af stað, sá ég piltinn á

ný. Ég mætti honum þá á Rúa dó Ouvidór, skamt frá

húsinu nr. 98. Hann hélt á litiUi handtösku og gekk á-

y
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kaflega greitt, og leit hvorki til hœgri né vinstri. í

þetta sinn veitti hann mér enga eftirtekt, og heflr ad lik-

indum ekki gœtt að mér i mannþrönginni. Þegar ég var

kominn fram hjá honum, sneri ég viö og gekk til baka í

hámót á eftir honum. Ég sá að hann staðnæmdist sem
snöggvast við húsið nr. 98, og horfði vfirstrœtið; svogekk
hann rckleitt að litlu húsi, sem stóð eitt og afskekt hinum
megin við götuna, og þar gekk hann inn, án þess ad drepa

á dyr, rétt eins og hann ætti þar heima.

Morguninn eftir lögðum við af stað. Jacobsen fylgdi

okkur ofan að sjónum og kvaddi okkur par. Skipið »Don
Júan« lá ekki við bryggju, heldur kippkorn úti á höfninni,

og urðum við að biða nokkra stund á bryggjunni, áður
en skipsbáturinn kom í land til að sækja okkur. En rétt

i þvi, að báturinn var að lenda, þá sá ég að pilturinn með
örið gekk hvatlega fram bryggjuna og hélt á tösku i ann-
ari hendinni: Á eftir honum gekk aldraður maður og bar
hægri hðndina i fatla, en i vinstri hendinni hélt hann á

mjðg fornfálegum göngustaf. Maður þessi var hár vexti,

með stóran herðakistil, en sérlega granna útlimi; hannvar
þunnleitur og langleitur með þunt og hátt og ibogið nef.

Skegg hafði hann þétt og svart, sem náði ofan á bringu.

Ándlitið, með, ðllum þéss mörgu og margbreyttu hrukk-
um og rákum og einkennilegu dráttum, virtist lýsa þvi ó-

tviræðilega, að hann væri af Gyðinga-ættum.

»Fyrirgeflð mér, góðir menn«, sagði pUturinn, þegar

þeir voru komnir fram á endan á bryggjunni, þar sera við

stóðum; »getið þið gjört svo vel og sagt okkur, hvaðan bát-

ur þessi kemur?« Og rödd hans var mjúk og þýð, eins og
stúlka væri að tala.

»Báturínn kemur frá skipinu »Don Júan« sagði Snorri.

»Auðvitað! Auðvitað kemur hann frá »Don Júan«,

sagði aldraði maðurinn, sem bar hðndina i fatla. En hann
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sagði það ekki vid okkur íslendingana, heldur við piltinn.

Um leið horfði hann út til skipsins, og tók ég þá eftir þvi,

að höfuð hans riðaði ofurlitið.

»Ætlid pið lika suður til Santos, góðir menn?« sagði

pilturinn. Hann hafði alt af augun á mér.

»Já«, sagði Snorri, þvi hann var jafnan fyrir svörum,

pegar við vorum ávarpaðir.

»Auðvitað ætla þeir til Santost, sagði gamli maður-

inn og horfði út á höfnina; ^allir góðir menn vilja annars-

staðar vera en i þessari spillingarinnar Babýlon. Og þó

Sap.tos sé sérlega saurug, þá er hún þó sannkölluð Zions-

borg i samanburði við þetta ógæfunnar heimkynni«.

»Góðir menn«, sagði pilturínn lágt, »takið ekki mark

á öllu, sem hann trændi minn segir. — Innri maður hans

er lamaður*. Hann varpaði mæðilega ðndinni, þegarhann

sagði þetta, og leit undan um leið.

Þegar við vorum allir komnir ofan i bátinn og báts-

mennirnir seztir undir árar, kom stórvaxinn munkur fram

á bryggjuna og hélt á stórri tösku i hendinni. Hann kall*

aði til bátsmannanna og bað þá að flytja sig út á skipið.

Við hjálpuðum honum til að komast ofan i bátinn og vis-

uðum honum til sætis á þóftunni hjá gamla manninnum. En
þegar munkurinn leit framan i hann, var eins og hann sæi

íllan anda, þvi hann gjörði kross-mark fyrir sér hvaðeftir

annað, las langa latneska klausu i lágum hljóðum, og lygndi

aftur augunum. Pað var lika að sjá sem gamla mannin-

uni væri sérlega iila við nærveru munksins, þvi hann færði

sig frá honum eins langt og þóftan leyfði, kreisti saman

varirnar og forðaðist að líta á hann. En pilturinn sat i

skutnum á bátnum og hortði ýmist á mig eða á munkinn,

en þó oftar á mig. En augnaráð hans lýsti engu sérstöku

að mér fanst, nema ef til vill dálitilli órósemi.

Mér þóttu þessir tilvonandi samferðamenn okkar nokk-

11M
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ud sérkennilegiroghálfpartinn óvidfeldnir, og það varekki
laust við að mér stœði stuggur af j^eim, sérstaklega munkn-
um, pvi að svipur hans var alt annað en góðlegur. Hann
var íramúrskarandi kraftalegur, þessi munkur, heröarnar
breiðar og handleggirnir vððva-miklir; en höfuðið var sér-

lega litið i samanburði við búkinn, og samsvaraði iUa hin-
um afar-digra hálsi. Andlitið var i lögun mjög áþekt svert-

ingja andliti, að minsta kosti neflð, munnu-inn og kinn-
beinin; og Ólafur sagði, að hann vœri hvitþveginn blá-

niaður.

Strax og við vorum komnir um borð á »Don Júan«,
voru undin upp seglin; og pegar gamli maðurinn fann að
skipið var komið á skrið, gekk hann út að borðstokknum,
veifaði stafnum i áttina til borgarinnar og hrópaði með
hásri og skjáliandi rödd: »Vei þér, Gómorra! Bölvun hvili

yflr þér, Babýlonlw Og hann eadurtók þessi orð Qórum
eða flmm sinnum, veifaði stafnum með vinstri hendinni og
lirækti i sjóinn. En munkurinn stóð skamt frá, krossaði
sig óaflátanlega bæði á enni og á bijósíi, og þuldi bænir,

Pegar gamli maðurinn vpr búinn að lesa bölbænir
sinar yflr borginni, eins oft og hann áleit við eigandi i

það sinn, sneri hann sér til okkar íslendinganna og spuröi
okkur, hvaða tungumál við tðluðum, þvi að við vorum að
tala íslenzku rétt fyrir aftan hann, og tðluðum hátt.

»Við tölum islenzku«, sagði Snorri; »við erum fs-

lcndingar<(.

»Hvar eruð þið fæddir?« sagði gamli raaðurinn.

»Á íslandi«, sagði Snorri.

»A hvaða islandi?« sagði gamli maðurinn; wpað eru
til ótal mörg íslðnd, eins og þið vitiðw.

»Eg veit ekki nema af einu landi með þvi nafni«,

sagði Snorri, »og þar erum við fæddir og uppaldir«.

»En ég veit af mörgttm islöndum bæði fyrir sunnan
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og nordan, nefnilega víð heimskautin«, sagðí gamli maður-

inn speliingslega ; nútlit ylclcar sýnir samt eldci að þid séuð

fæddir og uppaldir i þeim íslöndum, sem ég þelclci. Þessí

senhor (herra) með Ijósa hárid«, (hann benti á mig) »gæti

veHð Hollendingur i húð og hár; og þú, senhor minn«,

(hann benti á Snorra), »heflr alt útlit fyrir að vera enskur

aðalsmaður; en pessí senhor, með vörtuna á há-kinnbein-

inu«, (hann benti á Ólaf), »er bersýnilega rússneskur i aðra

ættina en Mongóli í hina«. Hann kreisti snman varirnar,

horfði i áttina til borgarinnar og tinaði allmikið.

»Þú heflr að likindum glögt auga«, sagði Snorri

brosandi, »en —«.

»Skortir sanna Þekkingu«, tók munkurinn fram i, par

sem hann stóð álengdar á þiltarinu. Hann signdi sig uni

leið og tók aftur til að þylja bænir.

»Gjörið ekki gys að gráum hærum«, sagði gamli mað-

urinn og sneri sér að Snorra; »ég hefí alls ekkí glðgt auga

heldur þvert á móti; en ég get séð það án sjónauka, að

þið eruð ekki uppaldir á neinu af hinum svo-kölluðu íslðnd-

um. — Ég er Gyðingur, fæddur i Túnis í Afriku, en upp-

alinn hér i Suður-Ameriku. Ég heiti Abraham SaIómon«.

»Burt með þig Barrabas!« sagði munkurinn.

»En við erum íslendingarn, sagði Snorri, »fæddir á

íslandi, og afkomendur Norðmanna, íra og Skota, sem

bygðu það land fyrir nálega þúsund árum siðan«.

»SannIeikan! Sannleikan!« hrópaðiGyðingurinu; eng-

inn skyldi leika sér að lyginni. Kærleikurinn er raikill, en

sannleikurinn er þó meiri«. Og það kom guðræknis-svipur

á andlit hans.

»0, heilagi Páll!« tautaði munkurinn.

»Já, kærleikurinn er mikilk, sagði Gyðingurinn, »en

hann er á stundum alt of eftirgefanlegur. Sannleikurinn

I
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heimtar aftur á móti alt, sem taonum ber mcd réttu, on

þoliar elcki um liársbreidd«.

»En s^ómlcænn er hann eliliic, gall munlcurinn fhim i.

Gyðingurinn svaraði nú elcki; hann setti á sig fyrir-

litningar-svip, og gelclc frá oiclcur, og pilturinn á eftir hon-

um. En munlcurinn hœtti um leið að þylja bœnir og gat

sig i tal við slcipstjórann.

Allan pann tima, sem vid vorum á »Don Júan«, en

pað voru flmm dagar, lcom pad aldrei fyrir, svo að við

vissum, að munlcurinn og Gyðingurinn vœru saman á tali.

Þeir virtast hafa sterlca óbeit hvor á ððrum; en sæist ann-

ar peirra á piljum uppí, pá mátti maður vera viss um, að

hinn var elclci langt frá. Og i hvert sinn, er Gyðingurinn

gaf sig i tal við einhvern á skipinu, pá stóð munkurinn

álengdar og skaut orðí inni samtalið af og til, á miUi pess

sem hann puldi bœnir og krossaði sig. — Ólafur sagði að

peir mintu sig alt af á mórauðan hund og ref. Báðir voru

peir skrafhreiflr mjög og töluðu oít við okkur íslending-

ana; en eftir tali peirra að dœma, hcfði margur getað hugs-

að, að Gyðingurínn væri munkur, en munkurinn Gyðingur.

Pilturinn var jafnan á hælunum á frænda sinum og

virtist hafa stöðugar gætur á sérhverri hreyflngu hans; pað

var eins og hann byggist við pví á hverri stundu, að hann

færi sér að voða, eða frcnidi eitthvert ódáðaverk. Hann
var mjög fátalaður. Endrum og sinnum heyrði ég að hann

raulaði fyrir tnunni sér stutta •^jómanna-vlsu — cg stund-

um bUstraði hann bara lagið. Sjaldan ávarpaði hann okk-

ur; en pegar svo bar við, pá bað hann okkur æflnlega að

taka ekki mark á pvi, sem frændi sinn væri að segja. Við

spurðum hann einu sinni, hvað hann héti. Hann sagðist

heita Simonó; en pað var eins og honum mislikaði að hann
var spurður að pvi. Og aldrfi heyrði ég Gyðinginn ávarpn

hann með nafni. — Eitt þótti okkur kynlegt, og pað var, að
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pilturinn skildi aldrei töslcuna sina við sig. Hann tór aldrei

svo upp á þilfarið, að hann liéldi eUi á henni i hendinni.

Við tókum lika eftir þvi, að það bar ekki œiinlega eins

mikið á örinu á hálsinum á honum. Suma daga virtist vera

þroti i þvi, aðra daga sást það varla, en œflnlega var þaö

i Iðgun eins og tölustafurinn 7.

Skipstjórinn á »Don Júan« var litill maður og veiklu-

legur. Hann var n^ög lasinn alla leidina til Santos. Einn

(iaginn rigndi áV.i.aega; þann dag sást hann ekki á þiljum

uppi. Munkurínn svaf i káetu skipstjórans, og var oftlega

á tali við hann, en aldrei vissum viö um hvaö þeir rœddu.

Oft sá ég að skipstjórínn skifti litum, þegar þeir voru að

tala saman uppi á þilfarinu. Einn daginn kallaði skipstjór-

inn á piltinn og Gyðinginn, og fóru þeir með hann ofan i

káetuna. Eítir litla stund kom Gyðingurínn aflur upp á

þiljur, en pilturinn ekki fyr en seint um kvöldið. Hann
var þá mjög fölur og þreytulegur, og þad var audséð, að

hann hafði verið að skrifa, þvi að það var blek á fingrun-

um á hœgri hönd hans. Eftir það var hann sérlega daufur

1 bragði.

íl !

}

II.

Á leiðinni til Santos sögðu þeir Snorri og Ólafur mér
frá ýrasu, sem fyrir þá hafði komið áríð, sem ég var hjá

herra Castilhó i Pálmadal. Sum af þeim æfintýrum, sem

þeir höfðu ratað i, liktust freraur kynjusögum, eins og

»Púsund og einni nótt«, heldur en sönnum viðburðum. Samt

er ég alveg sannfærður ura, að það var alt dagsatt, sem

þeir sðgðu mér, þvi að bæði er það, að þeir voru báðir

sannorðir menn og lausir við að segjíi frægðar-sögur at
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sjáirum sér — einkum i ^fur — og svo er hitt, að pcim

gat ekki gengið neitt til þess. ad segja mér ósannar sögur,

Iivorki af sj&lfum sér né öðrum; og svo er enn eitt: i'n

hefl komið & flesta pá staði, serc I>eir gátu um, og séd nokkru

af peim mönnum, sem voru aöal-persónurnar l sögum

peirra, og hefl fundið að peir haf i lýst peim i alla staöi

ré!t. Þar að auki hefl ég hér við hendina dagbók Úlafs,

og nœr hún nœstum yflr fjðgur ár — trá 5. Júli 1855 (pegar við

fórum af Íslandi) og pangað tll 28.mai 1859— og henni ber

nákvœmlega heim við sögur pœr, er hann sagði mér; og i'^

sé að par er rétt skýrt frá pvi, sem fyrir okkur kom á leið-

inni frá islandi, og eins ýmsum öðrum atvikum, sem é^j^

var á einhvern hátt viðriðinn. Og fyrst hann sagði nú-

kvœmlega rétt frá pessu, pá efa ég ekki, að hitt sé lika i

öllum atriðum rétt og satt.

Af pvi ég pykist viss um, að lesarinn vilji vita, hvernig

œflntýri pessi hafl verið, sem peir Ólafur og Snorri sðgðu

mér, pá œtla ég að setja hér fáein peirra, áður en ég held

lengra áfram með aðal-sðguna, enda álit ég pað nauðsyn-

legt, svo að lesarinn geti betur áttað sig á ýmsu, sem siðar

verður getið um. En pað yrði hér oflangt mál, að segja

pessi æflntýri á pann hátt og með peim orðum, sem peir

sðgðu pau, dagana, sem við vorum á »Don Júan«t. Ég ætla

pvi að eins að segja aðal-iontakið i fám orðum, eftir minni,

og hafa daghók Ólafs til hliðsjónar, par sem pvi verður

við komið.

Æflntýrid f CorcÓTadó.

Húsbóndi Ólafs hét Antonió Ribeiró. Hann var stór-

auðugur maður af portúgalskri aðalsætt, og átti fagran bú-

garö fyrir norðvestan borgina Rió de Janeiró. Hann hafði

flmm um tvitugt, pegar hér var komið sðgunni, var vðxtu-

legur og vænn sýnum, en pó enginn sérlegur kraftamaður
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og ekki neitt verulega aðlaðandi. Hann liaföi fengiA tölu-

verða mentun, en var þó ekki alveg laus við ýmsa Iijátrú og

liindurvitni Suður-Ameriku manna; og strangur furlagatrú-

armaður v:/ hann.

Antoníó Ribeiró var œflntýramadur i orösins fylsta

skilningi. Hann var annar Harún al Rascliid— var altaf

að leita að einliveiju, sem var óvenjulegt, dularfult, og um
leið liœttulegt. Hann var cins og Nelson lávarður: liann

vissi ekki livad I>ad var að hrœðast; og hann átti skylt vlð

ugluna að p\\, að vilja vera á ferö um nœtur, en ekki ura

(laga. Ólafur var i pjónustu hans hátt á annad ár og var

iðulega með honum á hinu stöðuga næturferðalagi hans.

En sjaldan vissi Ólafur, í hvaða erindagjörðum hann var,

og þess vegna fékk hann þá hugmynd um hann, að hann
væri leyniiðgregluþjónn (eða njj^snari) stjórnarinnar i

firaziliu.

Pað var á gamlárskvöld 1857, að Ólafur flutti i hús
herra Ribeirós. Hann var ráðinn þangað sem ðkumaður,
og átti jafnframt að hirða nokkra hesta og múlasna. Ekki

var hann búinn að vera þar marga daga, þegar hann tók

eflir því, að eitthvað var mjðg dularfult við Antonió. Ólaf-

ur sá hann aidrei á daginn, fyr en komið var fast að nóni

;

þá gekk hann vanalega út i garðinn og sýndist vera ný-

kominn á fætur. Hann reykti ákaflega mikið og virtist

niðursokkinn i djúpar og alvarlegar hugsanir. Stundum
var ungur maður, litill vexti, á gangi með honura um garð-

inn; en hvort hann var þar heirailisraaður eða gestur, fékk

Olafur aldrei að vita.

Ætíð þegar koraið var undir sólarlag, gekk Antonió
út i hesthúsið og yflrvegaði raeð raestu gauragæfni tvo

jarpa hesta, sem stóöu við stall nærri djTunum. Ólafur

tók eftir þvi, að þessir jörpu hestar voru æflnlega sveittir

og leir'ugir um leggina, á hverjum morgni, þegar hann kora
J. MAGNC'S IUARNASON. Braziliufararnir. 2
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i hesthÚBÍð. En þeir voni þar œflnlega, þegar h«nn liom

p«r, hversu snemraa seni hann fór á fætur. Honum var

slcipad að lita sérlega vel eftir peuum gœðingum, gein

peim bezta fódur, pvo peim um allan slcrolclcinn ogkemba

peim roed mestu nálcvœmni.

Þad var einn dag, þegar ólafur var búinn aö vern

par rúman minuð, að luktum vagni var ekið heim aö hús-

inu. Aldrnöur maður, stór og sterklegur, kom út úr vagn-

ínum og gekk óboöinn inni húsiö. Ettir nokkra stund kont

hann út aftur og með honum hinn ungi raaður, sem Ólafur

hafði svo oft séð á gangi með Antonió. Lm leið og pcir

komu út, kallaði Antonió til peirra út um glugga uppi á

loftinu, og lýsti rödd hans pvi, að hann var reiður mjög, en

ekki heyrði Ólafur, hvað hann sagði. Litlu siðar fór vagn-

inn á stað, og litli raaAprinn sást par aldrci eitir pað. En

penna daggekk Antonió ekki um garðlnn, og heimafólkiö

var venju fremur fátalað og alvarlegt.

Undir kvöldið gekk Antonió út i hesthúsið, eins og

hann var vanur. Hann skoðaði jörpu hestana með ðilu

meiri gaumgœfni en ólafur hafði áður séð hann gjöra.

Svo gekk hann pongað, sem Ólafur var að vinnu, og horfði

hann á hann nokkra stund, án pess að ávarpa hann. Ólafur

kinkaöi kolli til hans og hélt svo áfram vinnu sinni. Alt i

einu tók Antonló marghleypu úr vasa slnum og miðaði

henni á hestinn, sem var nœstur Ólafi. Þegar minst varði,

reið skotiö af; en kúlan kom ekki i hestinn, heldur i bita

sem var beint fyrir ofan hann. Pó Ólafl pœtti p-'tta óviö-

fcldið, reyndi hann að iáta Antonió ekki sjá að sér

hefði brugðið, og hélt áfram við verk sitt, án pess að lita

við. Antonió skaut nú ððru skoti. Þaö fór ðllu nær Ólafi

en hið fyrra. Svo reiö priðja skotið af. Ólafur fann pyt-

inn af kúlunni, svo nærri honum fór hún; en hann forð-
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adist að Hta við og lét sér hTergi bregða, þó honum ad
visu vsri elcki farid aö verða um sel.

•Heyrir pú illa7f spurAi Antonió, þegar þriðja ikotid

vor nýriöið af.

»Ne*. ég hefl allgóða heyrn«, sagði Ólafur og leit beint

iraman i hann.

»Þú ert þá vanur pessum ver!:færum?« sagðl Antonió

og stakk marghleypi nni i vasa sinn.

»Ég hefl aldrei svo mikið sem snert á marghleypu«,

sagði Úlafur.

»Varð pér pá ekki bilt við, pegar ég skaut svona

nærrí höfðinu á pér?«

»Hvi skyidi mér verða bilt við pað?« sagi Ólafur; »cg

Yissi a> pú mundir ekki .skjóta mig«.

»Þú gazt hugsað nð ég vœri vitstola«.

»En ég sá að pú varst með réttu ráði«, sagði Ólafur;

»og pess vegna hafði ég ekkert að óttast«.

»Pú ert hugrakkur maður«, sagði Antonió; »flestum

heföl orðið bilt við i pirum sporuni. Eða eruallir íslend-

ingar svona taugasterkir?«

))Kg hefl aldrei fengið orð fyrlr að vera hugrakkur«,

sagöi Ólalur; »og á íslándl pœtti sá niaður i melra lagl

laugavelklaður, sem kiptist við, pó hann heyrðl dálitlnn

skanimbyssu-hvelU.

wHugrakkir menn láta sjaldan miklð um slg«, sagði'

Antonió; »en nú hefl ég ætlað pér annað starf, en að hiröu

Iiestana. Ég parf oft að fcrðast, og vil að pú sért nieð mér.

»Það skal vera eíns og pú vilt«, sagðl Ólafur.

Efllr pað var Ólafur á sifeldu nœturferðalagi með
Anloníó, en annar maður var fenglnn tll að hirða hestana.

Pað var eltt kvöld, sem oflar, að Antonió bað Ólaf
að söðla jörpu hestana. Og um náttmála-skeiðið lögðu pelr

af stað og rlðu suður með borglnni að vestan. Antonló
t'
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hafAi yflr sér tida lcápu Aökka, ok \ar meA bardaitóran

hatt á hAföinu. Þegar |>eir höfdu haldiö Arram um hrið.

Icomu þeir A hinn svokallaöa Larangeirat-ytg.

»Eftir pessum vegi förum við, þangad tii hann end-

art, sagði Antonió.

Larangeiras-vegurinn liggur frá borginni og að rótuni

Corcóvadó-fjallsins; hann er breiður og rennísléttur. Tíl

beggja handa eru bœndabýlin og viða slcamt á miUi þeirrn,

einkum nœrri borginni. Flest eru húsin löng og breid, en

fremur lág, og mörg meö loftsvölura. En i kring um pnu

eru hinir skrautlegustu aldingarðar og blómreitir. Fri húx-

unum liggja uivegir og göngustlgir, með l>éttum röðum of

tigulegum pálmatijám til beggja handa, fram & adal-veginn.

Eftir þvl scm lengra dregur frá borginni, veröur lengra &

milli húsanna, en útsýniö aitaf yndislegra og tilkomunicira.

»I>ú situr vel á hesti«, sagdi Antonió, pegar peir höfðu

farið um hrið eftir Larangeiras-veglnum; »og ég vona að

þú sért eins pagmœlskur og pú ert hugprúður og góður

reiðraaður«.

Ólafur sagðisl halda, að hann hefði einmitt litið al

pessum kostum.

Nokkru siðar heyrðu peir að einhverjir komu riðandi

á eftir peim. Antonió sagði að peir skyldu fara út af vcg-

inum, meðan raenn pcssir fœru fram hjá. Skamt trá lágu

dimm trjátSng út af vcginum. Inn i pessi tijágöng fóru

pcir og biðu par, incðan hinir riðu fram hjá. Fyrst komu

Qérir menn i siðum kápura, og fóra mikinn; rétt á cftir

pcim kom luktur vagn og Qórir hcstar fyrir, og tveir menn

riðandi á cftir.

»Nokkrir cru cftir cnn«, sagði Antnnió; »v}'> í'.'uluni

biða hér pangað til að peir eru allir komnir hjá. I*ad ct

rajög áriðandi fyrir mig, að við séum siðastir«.

Eftir litia stund korau enn nokkrir mcnn riðandi, en
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fóru fkki eins gcysl og þeir fyrri. Allir voru þeir I »idum
kápum og mf * bardantóra liatta á liöröi, cinii og Antonió.—
Rí^lt i pví, að |>eir voru að fara fram hja, hnrggjaöi hc»t-

urinn, «em ólafur nat á. .Mennirnir slöðvuðu nú hesta
sina ng horföu inn i göngin.

»VeHu fyrir svörum, ef þeir évarpa okkur«, hvisladi

Anlonió að Ólafl; »en nefndu ekki i.afn mitt«.

)>Hver er par? Svnrnöu flJóttU sagði einn af mönn-
imum, og pað var auðheyrt & röddinni, aö hann vnr bœðl
slcrkbygður og skapmikill.

•Það er madur«, sagöi Ólafur.

•Hvað heitirdu?«

•Ölafhó*.

oHvaðan kemurðu?«
*

»rJó«, sagði Ól».;ur.

»Hvaðfa (tótu?«

»Húa dó Ouvidór«.

»Númer?«

»08«.

»Hvad ertu oð fnra?«

»Hingað«.

»Hvað ertu að gjðra parna?«

»Blðn«, sagði Ólofur.

íEftir hverjum?«

»Vin minum«.

»Við skulum halda áframK, sagðl maður, sem var
."ftastur i hópnum; »okkur varðar ekkert um mannpenna;
fg heyri pað á málfœri hans, að hann er útlendingur«.

Mennimir héldu svo áfram.

»Pú svaraðir vel«, sagði Antonió, pegar hófadynurinn
var að deyja út í Qarlœgðinni.

»Ekki veit ég pað«, sagði Ólafur, »en ég hygg að poð
haPi alt verið satt, sem eg sagði«.

m
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wEn maðurinn, sem talaöi viö þig, var hann Palmeró

- slcœðasii refurinn, sem til er i allri Rló«, sagði Antonió.

Peir fóru nú aflur út á Larangeiras-veginn og liéldu

eftir honum, þangaö til hann endadi við rætur Corcóvadó-

íjallsins; þar stigu peir af baki, gengu upp í hlidina o«

teymdu hestana. Neðarlega i fjallinu stóð steinhús, niiliiö

og einkennilegt, og var stór pálmaviðar-lundur umhverfls

pað. Nokkuð neðar i hliðinni var allmikið byrgi; þarvoru

nokkrir hestar inni, en enginn maður sást þar.

»Hér skaltu biða min með hestana«, sagði Antonió,

þegar þelr komu að byrginu; »en ég kem að likindum aftur

innan tveggja klukkutima. Et einhver kemur og fer að

tala við þig, pá segðu pað, sem pér dettur i hug, en mundu

að nefna mig ekki á nafn«.

Antonió gekk svo i áttina til hússins, en Ólaíur vai

eftir hjá hestunum.

Á milli hússino og byrgisins voru á að gizka um tvö

hundruð faðmar; á miðri leið stóð dálitið úthýsiúr steini,

og voru dyr á peim stafninum, sem að byrginu vissi. An-

tonió gekk rakleiðis að þessu litla húsi, og fór par inn, ««

lét l jrðina aftur á eftir sér. Ekkert Ijós var a
'
sjá þar;

cn i nokkrum af loftsgluggum aðal-hússins sáust Ijós, ojí

lagði birtuna út í pálmaviðar-lundinn. Ólafur sá, að tveir

menn voru á reiki inni á milli trjánna tyrir framan húsið

;

peir voru að sjá i siðum hempum, og báru sig til likt og

hermenn á verði. En pó úti væri sériega kyrt og pögult.

pá barst samt ekkert hljóð frá húsinu Ólaíl til eyrna.

Óiafur beið við byrgið og hafði alt af augun á dyr-

unum á litla húsinu, en pær opnuðust ekki. Svo liðu tveir

klukkutimar og ekkert sást til Antonió, og enginn kom að

byrginu! Pegar prír klukkutlmar voru liðnir, fór Olafur

að verða órólegur að biða og fór að hugsa, að eitthvað

mjög alvarlegt hefði komið fyrir Antonió. Hann yflrgaf pvi
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hestana og lagði á stað til litla hússins til að vita, hvort

hann yrði elcki einhvers visari. Hann geklc fyrst i kring

um úthýsið og hlustadi, en ekkert gaf til kynna, að nokk-

ur vœri þar inni. Litill gluggi var á þeim stafninum, sem
vissi að stóra húsinu; Ólafur horfði þarinn, enekkert sást

nema kolsvart myrkrið. Hann klappaði svo á hurðina

nokkrum sinnum, en enginn kom til dyra. Honum pótti

petta næsta kynlegt, þvi hann var viss um, að hann hafðí

séð Antonió fara par inn; og hafði aldrei séð hann koma
þaðan út aftur.

Eflir að hafa beðið nokkra stund við dyrnar, áræddi

Ólafur að Ijúka upp hurðinni ogr fara inn. Hann fór mjðg

hægt og gætilega og preítaði fyrir sér við hvert fótmál.

íiann fann að par voru ýms verkfæri og ilát, bæði á gólf-

inum og á veggjunum. Inn um gluggann lagði ofurlitla

skimu frá Ijósnnum i aðal-húsinu, og sýndist honum
niaður liggja á gólfinu, rétt fyrir neðan gluggann. Þóttist

hann vita, að parna væri Antonió, annaðhvort sofandi eða

daiiður. Hann gekk nú innar eflir gólfinu til að vita vissu

sina um petta; en pegar hann átti fáein fet eftir að glugg-

anum, pá fann hann, að hann steig fram af pallsnðf og datt

ofan á steingólf fyrir neðan. — Eftir að hafa legið hreyf-

ingarlaus um stund, reis hann á fætur aftur og fann, að

hann hafði ekkí meitt sig mikið — að eins hruflast nokkuð

á höndunum og öðru hnénu. Hann reyndi nú strax til að

komast aftur upp á pallinn, en pað var ekki auðgjört, pví

þar voru engar trðppur, enginn stigi, ekkert prep, og vegg-

irnir sléttir eins og hefluð fjöl, en svo hátt upp, að hann
gat að eins snert pallsnðfina fyrir ofan með fingurgómunum.

i fyrstu hélt hann að þetta væri kjallari, sem hann
var i, en brátt komst hann að raun um, að pað var ekki.

Þetta voru á að gizka ijðgurra feta breið jarðgöng, sem að

likindum lágu frá aðal-húsinu og enduðu parna undír út-

1
:

1'
''i 1

^-
,

"

jt .

'l

; ' V '
1

-f:. '?
'., i

•

i

i

!

!

i



24

|í ;

hýsinu. Honum þótti þaö kynlegt, ad enginn stigi sliyldi

vera þar, pvi þad var þó auöséö, ad einliver haföi ný-

lega farid þar m, fyrst hlerinn var eltlci yfir uppgöngunni.

En svo gat pt lilca veriö, að sá, sem par fór siðast ofan

— hvort sem pað var Antonió, eða einhver annar — heföi

borið stigann með sér yflr i hinn endann á göngunum,

eða skilið hann eftir einhversstaðar á leiðinni.

Ólatur sá nú engan sinn kost annan, en að leggja á

stað inn göngin og vita, hvort hann flndi ekki stigann eða

eitthvað sem gæti hjálpað honum til að komast aftur upp

i úthýsið. Hann fór hœgt og gætilega, preilaði fyrir sér

með höndum og fótum og taldi skreflr;, sem hann fór.

Göngin voru práðbein og slétt; veggirnir voru rakir, og

Ólafur fann hráslaga-kulda leggja á móti sér. Þegar hann

hafði farið rúm prjátiu skref, sá hann daufa Ijósglætu fram

undan, og nokkru siöar kom hann að hurð, sem var i

hálfa gátt. Hann fór nú inn um dyrnar og kom i ofurlitið

herbergi, eða ðllu heldur steinklefa, sem var fáein fet á

hvern veg. í klefa pessum var ekkert, nema ein gömul,

tóm tunna á hvolfi og litið Ijósker, sem gaf frá sér mjög

daufa birtu. Ólafur beið parna n kkra stund. Hann heyrði

einhvern mikinn nið fyrir ofan sig, eins og mikiU Qðldi

fólks væri að stiga dans, en engan hljóðtæraslátt heyrði

hann, og ekkert mannamál.

Frá kleíanum lá steinrið upp á loftið, og fór Ólafur

par upp og kom i gang mikinn, sem lá eftir endilöngu hús-

inu; par var all-bjart, pvi tveir stórir hengilampar voru

sinn i hvorum enda á ganginum. Enginn maður sást par

á ferð, en uppi á loftinu var mikil hreyfing, likast pvi sem

margt fólk væri að stiga par dans. — Ólafur vissi nú ekki,

hvort hann ætti heldur að gjöra, að ganga upp á loftið ofí

vita, hvort hann fyndi ekki Antonió par, eða leita að ein-

hverjum dyrum, par sem hann gæti komistút; eðaipriðja



25
; ' !Í

lagí, að fara til baka sömu leið og hann koni, taka tunn-

una i klefanum, bera hana yflr i hinn endann á jarðgöng-

unum og nota hana sem stiga til að komast upp i úthýsið.

En meðan hann var að brjóta heilan um petta, opnuðust

dyr hinum megin viö ganginn, beint á móti honum. Þad
var aldraður maður, litill vexti, sem opnaði dyrnar; hann
var i kynlegum einkennisbúningi, ekki ólikum skrúða þeim,

sem katólskir prestar bera á stórhátiðum. Hann hélt á

litilli bjöllu og hringdi henni i dyrunum um fáein augna-

blik, án pess að lita fram i ganginn, og fór svo inn aftur

og lét aftur hurðina.

Pó dyrnar stæðu ek' i opnar, nema að eins um örfá

augnabUk, þá sá Ólafur samt að miklu leyti, hvernig par

var umhorfs fyrir innan. Hann sá, að þar var langur og
breiður salur, og var hann að mestu tjaldaður svörtum
dúkum. (Reyndar sá Ólafur ekki nema um hálfan salinn,

þaðan sem hann stóð). Inst i salnum var hár pallur, og
þar sat stór og illúðlegur maður við kringlótt borð; en út

frá til beggja handa sátu menn á bekkjum við langborð,

og hafði hver maður skjðl fyrir framan sig og penna i

hendi. Allir voru mennirnir i likum einkennisbúningí

og maður sá, er opnað hafði dyrnar, að undanskildum ill-

úðlega manninum, sem sat á pallinum ; hann hafði yfir sér

rauða skikkju og var nieð hárkollu mikla á höfðinu, en á

borðinu íyrir framan hann lá stórt tvi-eggjað sverö með
gyltum hjöltum. En það, sem mest vakti eflirtekt Ólafs,

var, að maður stóð bundinn með hendur á bak aftur fyr-

ir framan pallinn, og stóðu tveir risavaxnir menn sinn við

hvora hlið hans; hann sneri baki að dyrunum, svo Ólafur
sá ekki framan i hann, en honum virtist hann mjðg svip-

nður Antonió í vexti.

Ekki leið Iðng stund frá þvi, að bjöllunni var hringt

og þangað til Ólafur sá sjð menn koma íit um dyr, sem



voru þeim megin við ganginn sem liann slóð. Þeir opn<

uðu dyrnar á salnum og fóru par inn, liver á eflir öðrum

;

og um leið sá hann, að allir, sem fyrir voru i salnum,

sfoðu upp og hneigðu sig djúpt; og illúðlegi maðurinn á

pallinum greip um meðallcaflann á sverðinu með hægrí

hendinni, en i hinni vinstri hélt hann á slijali. Um leið

og hann stóð upp, lcraup bandinginn á kné og risavðxnu

mennirnir gengu til hliðar. í þvi var hurðinni slcelt aftur.

Skðmmu siðar opnuðust dyrnar i þriðja sinn. Þá

sátu mennirnir við borðin og skrifuðu af mesta kappi;

illúðlegi maðurinn var horflnn af pallinum, bandinginn

sást nú ekki, og ekki heldur risavöxnu mennirnir, en sverö-

íð og rauða skikkjan lágu eftir á kringlótta borðinu.

Ölafl pótti þetta alt saman sérlega kynlegt og datt í

hug sýn Karls Sviakonungs. En pó póttist hann viss um,

að hér vœri ekki um nein dularfuU fyrirbrigði að rœða,

að petta væru engir andar, sem hann hefði séð, heldur lit-

andi menn með holdi og blóði. Að ðllum likindum var

hér eitthvert leynifél&g að halda fund sinn.

í priðjaskiptið,semdyrnar opnuðust, komu prir menn

i algengum búningi fram úr salnum og gengu til Ólafs.

nHefírðu staðið parna lengi, vinur?« sagði einn a(

mönnunum og lagði hönd á öxlina á Olafl.

>»Að eins fáar minútur«, sagði Ólafur.

»Ertu nýkominn hingað i húsið?« spurði maðurinn

mjög vingjarnlega.

»Já«, sagði Ólafur.

nHvernig komstu inn?«

»Um dyr«, sagði Ólafur.

»Veit ég pað, vinur«, sagði maðurinn og brosti blið-

lega; »en um livaða dyr komstu?«

»t»essar«, sagði Ólafur og benti á kjallara-uppgöng-

una. Hann fann að hann var kominn i gildru og áleit paö
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hyggilegast, að svara afdráttarlaust, en segja þó ekki meira

en hann nauðsynlega pyrfti.

»Syo pú heflr p& komið um jarðgöngin?« sagði

maðurinn.

»Já«, sagði Ólafur.

»Þú ert pó ekki einn af heimamönnunum hérna?«

»Nei, það er ég ekki«, sagði Ólafur.

»Hvaða erindi áttu híngað?« ^ agði maðurinn.

Það kom nú ofurlitið hik á Ólaf, þvi hann vissí ekki,

hverju hann œtti að svara; en alt i einu datt honum
ráð i hug.

»Eg þarf að tala við húsráðanda«, sagði hann.

»En pað er hún frú Silva, sem hér er húsráðandi«,

sngði mcdurinn; þarftu endilega að tala við hana?«

»Já, endilega«, sagði Ólafur.

Maðurinn tók nú höndina af öxlinni á Ólafl. og horfði

á hann með undrunar-svip um nokkur augnablik og

sagði svo:

»Ég skal koma pér á fund frú Silva. Fylgdu mér eftir«.

Þeir gengu svo upp breiðan stiga, sem lá upp á loft-

ið. En rétt i pví, að þeir stígu á etstu tröppuna, kom
niiðaldra kona, há og tiguleg, út úr herberginu, sem var

næst uppgöngunni, og ætlaði hún auðsjáanlega að fara

ofnn stigann.

»Þekkir pú þenna mann, frú Silva?« sagði mi.ðurinn,

sem með Ólafl var.

Konan nam staðar og virti Ólaf fyrir sér litla stund.

»Nei, þenna mann þekkí ég ekki«, sagði hún; »hvað
vili hann?«

»Hann segist puría að tala við pig, frú Silva«, sagði

inaðurinn.

»Við mig?^ sagði frú Silva; »og hvernig komst hann
hingað inn?«
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»Hann koin eftir jarðsöngunumu, sagðí madurinn;

»og stóð iyrir framan dyrnar á fundarsalnura, þegar vid

tölcum fyrst eftir honum«.

»Mér þylcir þetta noklcuð undarlegto, sagði frú Silva;

»cn livað viltu við mig tala, maður?«

»Þad, sem ég vil við þig tala, frú min«, sagði Ólafur

og hneigði sig, »vildi ég að sem fæstir heyrðuw.

»Þú getur ekki talað við mig, nema i viðurvist ann-

ara«, sagði frú Silva þóttalega; »hann herra Cajó þarna er

vinur minn, svo pér er alveg óhætt að bera upp erindi

þitt, þó hann sé viðstaddur«.

En Ólafur var nú fastráðinn i þvi, að láta ekki mann

þenna heyra það, sem hann hafði hugsað sér að tala víð

frúna. Hann tók þvi upp hjá sér vasabók sina og blýant

og skrifaði i mesta flýti þessí orð:

DPekkir pú Antonió Ribeiró Ý«

Hann rétti svo frúnni vasabókina; hún las það, sem

hann hafði skrifað og varð um leið náföl i framan.

»Hvað kemur það þér við?« sagöi hún og rétti hon-

um aftur vasabókina.

Ólafur skrifaði nú aptur i vasabókina: y>Hann er

húsbóndi minn«.

»Nú skii ég«, sagði frú Silva, og þaö var eins ogþað

lctti af hcnni þungri byrði. »Já, þessi maður þarf vissu-

lega að tala við mig svo aðrir heyri ekki«, sagði hún o<{

hneigði sig fyrir manninum, sem hún kallaði Cajó.

Herra Cajó hneigði sig lika, brosti kuldalega og fór

ofan stigann; en frú Silva visaði Ólafi inn i herbergið, sem

hún hafði komið úr, og lokaði huröinni á eflir sér með

lykli. Úr þessu herbergi, sem var allstórt, gengu þau yfir

i annað, sem var minna en skrautlegra. Par sat Antoníó

i mjúkum hægindastól og reykti vindil i mestu makindum.

Hann var að sjá fölur og þreytulegur; og Ólafur tók eftir
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þvJ, að hann var bólginn um úlnliðina og rispaður á ann-
ari kinninni.

»Þarna kemur ph íslendingurinn minn!« sagði Ant-
onió, þegar hann sá Ólaf ganga inn i herbergið; »ég vissi,

uð pú mundir fara að leita að mér«.

»Herra Ribeiró«, sagði frú Silva, »Þú hefir ekki að
eins stofnað pér og pjónin ' pinum i mikla hœttu, heldur
hefirðu lika komið mér í mestu vandræði með forvitni
þinni og ofdirfsku. Pað er nú enginn vegur til pess, að
plö komist aftur út ura jarðgöngin

; pið verðið pvi að fara
hér út um gluggann og eiga pað á hœttu, að varðmennirnir
sjái ykkur«.

Um leið og hún sagði petta, gekk hún að skáp, sem
par var i einu horninu á herberginu, tók par út kaðal-
stiga, rendi honum út um gluggann og festi annan endann
við gluggakistuna.

»Farið núl« sagði frú Silva; »pú sér mig aftur ann-
að kvðld, herra Ribeiró, i leikhúsinu i Rió«.

Þeir fóru svo út um gluggann og ofan kaðal-stigann
og komust að byrginu, án pess að nokkur yrði peirra var.
En rétt i pví, að peir voru að stiga á bak hestunum,
heyrðu peir að tvö skammbyssuskot riðu af i einu i lund-
inum á bak við húsið, og um leið hurfu Ijósin úr glugg-
imum uppi á loftinu. Ekkert niannamál heyrðist og ekk-
crt hljóð — ekkert, nema niðurinn i litlum læk, sem steypti
sér par niður hlíðina. — Hiraininn var dýrðlegur og nótt-
in björt. En yfir húsinu í hliðinni hvildi diraraur skuggi;
það var eins og pálmaviðurinn i kring og banana-runnarn-
ir og hin hávöxnu kandelabra-tré með silfraða laufskrúðið
væru i sameiningu að reyna til að fela pað — væru að
rcyna til að hylja glæpaverk raannanna.

))Nú heflr annar-hvor peirra fallið, eða báðir«, sagði
Antonió, pegar hann heyröi skotin.

i í 5

11

;

lil

1 . H

'hl

91 :"im.. ,



•Hveijir voru þaA?« sagði Ólaftir.

»l>ad voru tveir meðliniir Pögla-félagaint; sagði Anl-

onió; pegar einhveijir toeir medlimir pess félags bijóta

liinar ströngu reglur pess, þá eru peir knúðir til að lieyja

einvigi, sem optast endar pannig, að báðir falla. I»ögla fé-

lagið er illrœmt leynifélag, sem heldur fundi sina um nœt-

ur á ýmsum stöðum. Pað dregur nafn sitt af pvi, að enj^-

inn félagsmanna talar á fundum pess, nema formaðurinn

einn; hinir allir slirifa pað, sem peir vilja láta i Ijósi. Éjj

komst á snoðir um pað, að félagið œtiaði að halda fund

sinn hér i nótt, og pess vegna fór ég hingað tll pess aö

komast að einhveiju af leyndarmálum pess. En petta til-

tœki mitt var nœstum orðið bani okkar, og hefði orðið

pað, heíði ekki hún frú Silva getað bjargað okkur l tœka

tið; en hún er systir torseta félagsins. Að likindum hefir

pú aldrei komist i aðra eins lifshœttu og i nótt; en paö,

sem pú heflr hér heyrt og séð, œttir pú engum manni að

segja að svo stöddu«.

Ólafur hatði heyrt margar sðgur um Pöglafélagið i

Braziliu, sem bæði var margment og ðflugt og stóð i blóma

sinum um miðja nltjándu öldina. Enginn vissi eiginlega,

hvert aðalmark og mið pess var, en pað póttust menn

vita, að fljótt yrði jafnan um alla pá utanfélagsmenn, sem

á einhvern hátt kæmust að leyndarmálum pess. — Nú er

félag petta ekki lengur til.

Pað fór ætið hrollur um Ólaf, pegar hann hugsaöi

um petta ætintýri, sem hann rataði i — i húsinu i Corcó-

vadó-fjallinu — pvi ef til vill haiði hann aldrei á æfl sinni

komist i aðra eins hœttu, pó hann vissi ekkert um pað,

fyr en eflir á.
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Æfliitýkid í ílha das Enxadas.

Ólafur var iðulega raeö Antonió á liinu stöðuga nœt-
urferðalagi lians, en þó elclci œflnlega. Oftast fóru I)eir rid-

andi á jörpu gœdingunum, en stundum óicu peir i tvilijól-

uðnm léltivagni, og stöltu sinnum fóru þeir fótgangandi.
Antonió lilcaðí altaf betur og belur vid Ólaf, iKÍtti liann
vera itjarlcmikill, ráðhollur og ordfár; þá kosti mat Antonió
mikils.

Það var eitt kvöld, að þeir fóru fótgangandi suður i

borgina. Antoníó var venju fremur vel búinn og gekk vid
silfurrekinn staf. Peir fóru um hriö eflir Rúa Dizeita, sem
er önnur stœrsta gatan i Rió de Janeiró, gengu svo niður
að sjónum og suður með höfninni nokkurn spöl. Þeir sáu
að margir smábátar voru við og viö að leggja frá landi,
o}< stefndu flestir peirra út til ílha das Enxadas, sem er ein
iil hinum mðrgu og fögru eyjum á höfninni i Rió de Jan-
eiró. Það var glaða-tunglsljós og stafalogn, og borgin og
skipin, eyjarnar og Organ-fjöllin spegluðu sig i sundum og
vogum og vikum hinnar miklu og einkennilcgu hafnar. A
sumum bátunum var skrautbúið fólk, karlar og konur; og
"lan af sundinu barst siteldur hlátur, söngur og áraglamur.

Peir Antonió og Ólafur fengu lánaðan bát hjá flski-

manni nokkrum og reru út til cyjarinnar, þegar hinir bát-
arnir voru lentir. Peir brýndu upp bátnum i litlum vogi
á norðanverðri eyjunni og skamt þar frá, sem hinir bát-
arnir voru — um flmtán til tuttugu talsins«.

llha das Enxadas er fremur litil ey, en bæði frjósðm
og fögur, og pað má með sanni segja, að hún sé öll einn
aldingarður. Par eru stórir runnar af kakó-pálma, banana-
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og actií/a-trjám, og ýmsum öðrum sudrænum aldintrjáni,

og göngustigir á milli. Á midri cyjunni stóö mlkil skraui-

bygging úr steini, og út frá á prjá vegu voru þéttar raðir

ariitlum og lágum timburtiúsum; sum af þcim voru geymslu-

hús, en i flestum þeirra bjuggu svertingjar, scm eigantli

eyjarinnar átti.

Þetta kvöld var sérlega glatt á t^alla þar i eyjunni.

Frá hiisinu ómadi hljódfœrasláttur, og par var IJós i hverj-

um glugga. Framdyrnar stóðu opnar, og skrautbúid fólk

streymdi út og inn; sumir voru á ferð fram og aftur um

skógargöngin, og hlátur og hviskur heyrðist úr öllum átt-

rm. En úti á flötinni fyrir framan húsið stigu nokkrir

ungir svertingjar dans.

Antonió og Ólafur fóru rakleiðis heim að húsinu og

gengu inn i forstofuna. l»ar var aldraður maður fyrir,

sem tók vingjarnlega i hendlna á Antonió, sagði hann vel-

kominn og spurði, hver með honum vœri. Antonió sagöi

að pað vœri vinur sinn. Þeim var svo vlsað inn i stóran og

uppljómaðan dans-sal. Par var fyrir raikiU íjöldi fólks, og

var flest af pvi að dansa. Strax og peir voru komnir inni

salinn, gekk tiguleg kona til peirra og heilsaði Antonió, og

fór að tala við hann i hvislingum, og lillu siðar fóru pau

að dansa saman. Ólafur kannaðist undir eins við konuna

pvi hún var engin önnur en frú Silva, sem hann hafði séí

i húsinu í Corcóvadó-fiallinu. Hún dansaði við Antonit

vals nokkrum sinnum, og dansaði við engan nema hann

cn á miUi pess, sem pau dönsuðu, sátu pau í legubekk vi<

einn gluggan og töluðu hljóðskraf. Enginn virtist veili

peim neina sérlega eflirtekt, nema stúlka ein, sem kon

inn í salinn hér um bil hálfri stundu á eftir peim Antonii

og Ólafl. Hún haföi aldrei augun annarstaöar, en par sen

pau voru. A meðan pau voru á dans-sviðinu, scttist húi

i sætið peirra við gluggann og fylgdi hverri hreyflngi
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pclrra m«ð auganuro; en I hvert sinn rr pau hattu að
(lansa. stóð hún upp og tók sér sœti hlnum megin I saln-

um, gagnvart ))elm, og horfðl á pn-i þaðan.

Elnu sinnl gengu þau Antonló og frú Silva út i

púlmarunninn fyrir framan húsiö. A meðan stóð stúlkan

vlö gluggann og horfði út, og Ólail sýndirt nokkur tár

hr>'nja nlður kinnar hennar. Hún tók engan þátt 1 dans-

inum, þrátt lyrir það )>ó hennl vœrí boðlð það nokkrum
sinnum, og hún yrtl ekki á nokkurn mann að fyrra bragði.

— Augnaráð hennar og látbragð sýndl það IJúslega, að ein-

hver mikil órósemi bjó 1 huga hennar, og að hennl lelð

mjög ílla. Hún var á að gizka áUán eða nitJAn ára gðmul,
freraur lág vextl, en nokkuð holdug og bijósta-mlkil. Hárið
var mikið og svart og hðrundsliturinn heldur dökkur,

ennið lágt, varirnar þykkar, en munnurinn þó sérlega fall-

egur, og eins vangarnir, og allar likamshreyflngar hennar
yndislegar. Hún var hvitklædd með stóran, bláan silki-

boröa um mittið, og dýra gullbúna fle-tl um hálsínn.

Þe^ar koraið var undlr miðnœtti, gekk Antonió þang-
að sem Ólafur stóð, og hvislaði að honum:

»Sérðu stúlkuna með fallegu hálsfestina, sem stendur
parna við gluggann og horflr núna til okkar?«

»Já«, sagði Ólafur.

»FyIgdu henni eflir i nótt, hvert sem hún fer«, sagði
Antonió, »en láttu hana ekki veröa vara við, að pú sért á
eflir henni. Ef hún fer til lands i nótt, þá skaltu taka
bátinn okkar og róa yflr um á efiir henni; og settu á pig
töluna á húsinu. sem hún fer inn í, og eins nafnið á göt-
unni, og gaktu svo heim«.

Ólafur lofaði að reyna að gjöra sem hann bað, en
sagöist pó hafa litla von ura aö geta fylgt henni svo eftir,

aö hún yrði þess ekki vör.

Meðan Antonió var að tala við Ólaf, gekk frú Silva
J. MAGNÚS BJARNASON. Braziliufarornir. 3

*
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|>ang«ö. wm ungur m.éur legur og h«rðne.kjulcgur

n»U og hvUUðl elnhverlu l yra h«n». lUnn klnkaði koU

Inum ofurlUlð, eln. og h.nn v«ri pvi s.mþykkur. wm hun

var :
* Mgja vlð hann. Svo slóð hann upp, horfðl ncm

HuAggvast yflr mannOöldínn og gekk úl.

Hér um bll elnnl stundu efllr mlðnættlð »& Olafur,

að Btúlkan gekk út úr salnum og lelt um lelð tll Antonió.

og lýall augna «ð hennar b«ðl hrygðog gremju. Olafur

fór núútieíllrhennlogsá, að hún gekk norður gangstiginn.

sem lA pangað er bátarnlr voru; en pegar hiin var komin

um hundrað skref frá húslnu, fór hún út at stignum 0«

hvar! inn i péttan banana-runn. 6la!ur bjóst við að hún

kœmi aflur úl úr runninum efllr litla stund, en pað varö

rkkl.

Eftlr að hafa gengið fram og aftur um stlglnn

nokkra stund, fór hann ínn 1 runninn og 1 gegn um hann.

cn sá par engan. Hann gekk pá yfir i nœsta runn fyrir

nordan, en pað kom tyrir ekki - stúlkan sést par hvergi.

Ólafl pótti petta hvarf stúlkunnar nœsta kynlegt. Hann

fór nú út á aöalstiginn á ný og gekk beina leiö norður ad

bátunum. Úti á sundinu, skamt frá eyjunni, voru Iveir

bátar og stetndu til lands. Á ödrum peirra voru prir eðn

rjórir menn. og sýndist Ólafl hvitklædd stúlka sitja .

skutnum; en á hinum var ad eins einn maður. og var sa

báturinn á undan. Ólatur ýtti nú sinum bát fram, settist

undir árarog reri á ettir peim, og vartyrsturi land. Sá bát-

urinn, sem að eins einn maöur var á. lenti kippkorn fyrir

sunnan hann. Maöurinn dró bátinn ofuriítiö upp i rjöruna.

hclt svo suður með höfninni og fór hari. Hinn báturinn

lentl skamt fvrir norðan Ólaf, og sá hann sér til mikiUar

undrunar. að toarr stúlkur stigu áland. og aöbáturinn sneri

jafnskjótt viö og stefndi aftur út til eyiarinnar.

Stúlkurnar gengu fyrst suöur Ijörona litinn spöl og
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fóru skamt M Ólail. en svo beygdu þær við og liéldu upp

i tiorglna. Tungliö var nú gengið undir, og eklti enn farið

að birta af degi, og var pvi all-dimt úti, svo að Ólafur gat

ckki vel séð framan i stúlkurnar; en hanii sA, að pœrvoru

báðar hvitklKddar, og báðar sérlega likar i vexti stúlkunni,

sem hann Atti að elta; hann póttiftt pvi viss um, að önnur

hvoi pessara stúlkna v«ri hún, og áscttl sér pvi iið lyigja

peim eflir, pangað til pær fnru einhvcrsstaðar inn i hús.—

fter gengu nú suður og vestur i borgina um hrið, og Ólaf-

ur I himót A ellir peim. I>œr virtust prœða eingöngu pœr

KAturnar, scm prengstar og dimmastar voru, og vor Ólafur

hvað cftir annað næstum búinn að missa sjónar & peim,

þvi hann var alt af nokkurn spöl á cftir pcim.

Alt i einu tók hann cftir pvi, að stúlkurnar skildu

við ein gatnamótin; tór önnur norður gðtuna, en hin suð-

ur, og gengu nú báðar svo hratt, að pœr voru nœstum

horfnar, pegar hann kom pangað, scm pœr höfðu skilið.

<')lafur sá strax, að hér væri mclri vondi úr oð ráða, cn

hann haiði i fyrstu búist við. Hann vlssi nú ekki eftir

hvoiri .>túlkunnl hann átti að halda. Og ef tll vill var

hvorug peirra sú, cr Antonió hafdl bcðið hann ad hafa

«ætur á. En svo mundl hann all i elnu eftlr pvi, að fríi

Silva hafði hvlslað einhverju i eyrað ti ungum manni í

danssalnum um nóttina, og að hinn ungi mnður hafði rétl

á cftir farið út og ekki komíð aftnr. Og honum fanst pað

undur liklegt, að petta hefði vcrið sami maðurinn, scm rólð

haföi yfir um sundið clnn á bát, og fariö halði suður mcð

höfninni. Hann hugsaði pvi, að ferðalag pessa manns gœti

ef tll vill vcrið á einhvern hátt i sambandi við ferðalag

stúlkunnar með hálsfestina, og ef svo væri, pá var sjálf-

sagt fyrir hann (ÓlaO að fara á eftir pcirri stúlkunni, sem

fór suður götuna; og pað gjörði hann.

Þesar hann var kominn nokkuð suður á götuna, lelt
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hann til baka sem snöggvast, og sýndist honum madur

vera skamt á eflir sér. Litlu siöar leit hann aftur við, en

þá var maöurinn horfmn. Hann tók nú brátt eftir þvi, aö

húsin voru farin að verða strjál meðfram götunni, og eftir

nokkra stund var hann kominn suður úr borginni. Stúlkan

var nú á að gizka flmtlu skref á undan honum, og hljóp

alt af við fót. Alt i einu beygði hún út af götunni og inn

\ mjóan gðngustíg, sem lá 5 ótal krókum upp háa og snar-

bratta brekku, er var að mestu leyti skóglaus. Uppi á

brekku-brúninni stóð reisulegt hús, og var par Ijós i ein-

um glugganum. Ólafur þóttist vita, aö stúlkan ætti heima

i þessu húsi, og var hann að hugsa um, að fara ekki lengra

en upp i miðja brekkuna og biða par, pangað til að hann

sæi stúlkuna fara inn i húsið. En rétt í því, að hann ætl-

aði að nema staðar, fann hann að einhver kom attan að

honum og greip hann heljartðkum. Ólafur gjörði snöggan

rykk á sig og gat snúið sér við, svo hann sá, hver ráðist

haföi á hann; það var hár og preklegur maður, og var í

einkennisbúningi ápekkum peim, sem undirforingjar eru i.

»I»ér er bezt að sýna engan mótþróaw, sagði maðurinn.

wHvað viltu?« sagði Ólafur.

))Hvað ég vil? Nú, ég vil að þú komir tafarlaust með

mér yflr á lögreglustöðvarnar*.

»Ég pekki pig ekki«, sagði Ólafur.

»I»á skaltu fá að vita, hver ég er. Ég heiti Pedró

Palmeró, undirforingi í stórskotaliðinu, og sonur Manóels

Palmeró, sem býr parna i húsinu uppi á brekkx-brúninni«.

»Hvað hefl ég til saka unnið?« sagöi Ólafur.

wPannig spyrja allir bótar, pegar peir eru komnir í

gildruna«, sagði Palnieró; »en sjálfur veiztu bezt, hvað pú

heíir unnið til saka. Eða i hvaða tilgangi heflrðu veriö aö

elta hana systur mína i nótt?«

»Systur pina pekki ég ekki«, sagði Ólafur.
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»l»ad gef ég eflir«, sagöi Palmeró; »en systir mín er

stúlkan, sem fór parna upp brekkuna rétt ádan, Pú hefir

verid á hælunum á henni nú í meira en hálfan klukku-

tima. Á meðan pú fórst eftir strætinu, hafAi ég enga á-

stæöu til aö hefta för pina; en pegar f 'j bívgöir inn á

pennan stig á eflir systur minni og fói t i'd halfla :pp

brekkuna, pá vissi ég, aö pú haföir eitth sð iit i hygg ,u«.

»En ég get sannfært pig um pad«, sagdi Oi&;'u'^, »að

ég fór hingað ekki i neinum illum tilgangi«.

»i hvaða tilgangi komstu pá hingað?«

»Það er nokkuð, sem ég get ekki sagt pér að svo

stöddu«.

»0g pað sannar bezt, að pú hefír haft iit i huga«,

sagði Palmeró; »en komdu nú strax með mér, alveg mót-

próalaust, yflr á lögreglustöðvarnar. Þar getur pú, ef til

vill sagt, i hvaða erindagjörðum pú haflr verið«.

»Ég álit, að hvorki pú, né nokkur annar maður, hafl

hinn allra minsta rétt til að leggja á mig hendur«, sagði

Ólafur. Um leið gjörði hann snðggvan og harðan rykk á

sig, og sleit sig af Palmeró.

En Palmeró hljóp samstundis undir hann, og tók

hann hryggspennu með heljarafli. Ólafur tók á honum

peim tðkum, sem hann gat náð, en hann fann að hann

stóð hér illa að vigi, pvi Palmeró var bæði stœrri maður

og sterkari, og hafði par að auki bæði undirtökin. Peir

stimpuðust við um stund; en alt i einu lentu peir út af

stignum, og duttu um leið, og ultu ofan brekkuna, en

slepptu pó ekki tökum hvor á ððrum. Og báðir vissu pað

vel, að sá hlyti að bera sigur úr býtum, sem ofan á yrði,

pegar ofan fyrir brekkuna kæmi.

Peir ultu nú hvor yflr annan ofan snarbratta brekk-

una, og ultu æ harðara eftir pvi, sem neðar dró. En peg-

ar niður fyrir brekkuna kom, pá var Ólafur undir.
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í pessu kom stúlkan hlaupandi otan stiginn og kall-

aði til bródur sins.

»Ertu parna, Petró bróöir minn?« sagdi hún.

»Er ég víst«, sagöi Palmeró og stundi af mœði, og

lét kné fylgja kviði á Ólafl;« sæktu sterkt snœri, eða eitt-

livert band, Almira, svo ég geti bundið fantinn, sem ég

er með«.

))Hvað er petta, Pedró bróðir minn?« sagði stúlkan

og hljóp pangað sem peir voru.

»Sæktu snæri! Fljótt!* orgaði Palmeró.

»Á pvi er engin pörf«, sagði Ólafur, )>pvi et pú vilt

endilega fara með mig yflr á lögreglustöðvarnar, • pá skal

ég ganga pangað viljugur með pér, svo framt að pú viljir

standa við pað, pegar pangað kemur, að pú haflr lagt á

raig hendur að fyrra bragði«.

»l>að verður pað fyrsta, sem ég segi, pegar ég kem á

lögreglustöðvarnar<(, sagði Palmeró.

»En pað fyrsta, sem ég gjöri par«, sagði Olafur,

»verður pað, að senda eflir herra Rlbeiró husbónda mín-

um. Ég var að réka erindi tyrir hann pegar pú lagðir

hendur á mig«.

»Hvaða Ribeiró?« sagði Palmeró.

»Antonió Ríbeiró«, sagði Ólafur.

»Er hann húsbóndi pinn?«

»Já«.

»Pað getur ekki verið<(, sagði Palmeró; »og Antoní

»

Ribeiró mundi aldrei senda pjón sinn hingað um hánótt.

Hann kœmi heldur sjálfur«.

»Láttu manninn standa upo, bróðir minn«, sagði

stúlkan; »og sé hann pjónn herra Ríbeirós, pá á hann ekki

pessa meðferð skilid«.

»Ég trúi pvi ekki, að petta sé pjónn hans«^ sagði
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Palmeró; »en cg get látid hann standa upp«. Og hann

hjálpaði Ólafl til aö lcomast & fœtur.

Paö var nú farid að birta af liegi, og sá Ólafur, þeg-

ar hann var staðinn upp, að systir Palmerós var alt ðnn-

ur stúllia en sú, er hann hafði átt að veita eflirför. Hann

varð alveg forviða, og um leið gramur við sjálfan sig.

Pessi stúllia var að visu mjög svipuð henni i vexti, en

sérlega ólik henni i sjón.

»Ég held að ég hafl séð penna mann i nótt, yflr i

ílha das Enxadas«, sagði Almira, pegar hún hafði virt Ólaf

fyrir sér litla stund; »hann mun vera raaðurinn, sem Icom

pangað með herra Ribeiró«.

»En hvort sem hann er þjónn Ribeirós eða lagsbróð-

ir hans, pá verður hann nú að tara með mér yflr á lög-

reglustöðvarnar«, sagði Palmeró, »og gjöra par grein fyrir

því, hvað hann var að fara i nótt«.

»Nei, láttu manninn fara sina leið, Pedró bróðir

minn«, sagði Almira; »ég er viss um, að pað býr elcliert

ilt í honum. — Svipur hans er hreinn. Og sérðu ekki að

hann er stiltur og rólegur, eins og pe'- menn, sem hafa

góða samvizku?«

»Jæja, fari hann pá sina leið, i. r ^íÚ vilt endilega

hafa pað svo«, sagði Palmeró; »ég pekki piltinn, ef ég sé

hann aftur. En i dag skal ég flnna Antonió, að mér heil-

um og lifandiff.

Ólafur lyfli hattinum hvæversklega og kvaddi systkin-

in. Pedró Palmeró tók ekki undir við hann, en Almira

hneigði sig ofurlitið og brosti bliðleg- Svo lögðu syst-

kinin á stað upp brekkuna, en Ólafur nélt norður i borg-

ina og beina leið heim, og svaf fram yflr hádegi.

Þegar hann kom á fætur, fann hann Ar.! aió úti i

garöinum fyrir framan húsið. Hann var að reykja vindií

og var hinn rólegasti.

^'n
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»Eg misti sjónar á réttu stúlkunni, strax eftir mið-

nœttið, herra Ribeiró«, sagdi Ólafur.

»Ég vissi þad«, sagði Antonió otboð rólegur.

»En ég elti adra stúlku þangað til i dðgun«.

»Eg þóttist vita það«, sagði Antonió, »en hver var t>að?«

»Ungfrú Palmeró«.

»Rétt er það!« sagði Antonió og brosti; »enginn er

öfundsverður af því, að elta hana, þvi hún er allra kvenna
fljótust á fœti. — En það rak upþ lik i morgun i ilha das

Enxadas*.

»0g hvers lik var það?« spurði Ólafur.

»Lik stúlkunnar, sem ég bað þig að hafa gœtur á,

— stúlkunnar, með fallegu hálsfestina. Hún fyrirfór

sér i nótt«.

»Hvaða stúlka var það?« sagði Ólafur.

»Það var hún ungfrú Irankó, velgefin stúlka, sem um
tima söng i leikhúsinu hérna i Ríó. En hún var lika um
tima i vitfirrÍÐgahúsinu, og var nýkomin þaðan«.

»Hún virtist þekkja þig«, sagði Ólafur.

»En hún hafði aldrei séð mig fyr en í gærkvöldi«.

»0g þó hafði hún aldrei augun annarstaðar, en þar
sem þú varst, á meðan hún var i dans-salnum«, sagði

Ólalur.

»I>að var orsök til þess«, sagði Anonió; »menn segja,

að ég sé mjðg líkur i sjón og vexti manninum, sem hún
elskaði og sveik hana i trygðum. En tðlum ekki meira

um þetta«.

Og Antonió saug vindili'nn mjög ánægjulega og blés

reyknum út úr sér með mestu hægð, eins og maður, sem
heíir rólega samvizku.

i!l
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/V.

ÆflDtýríd í BoUfógó.

Eln af undirborgunum i Rió de Janeiró heitir Bola-

fógó. Hún stendur vid vik eina all-stóra, sem slcerst inn
á railli Organ-Qallanna, skamt fyrir sunnan aðal-borgina.
Þar er undírlendi litid. Óslitin húsaröð stendur par pétt
viö sjóinn með fram allri vikinni, og búa par nœr ein-
göngu rikismenn og stórhöfdingjar. Mörg skrautleg stór-
hýsi eru þar, margir fagrir aldingardar og sléttir og breið-
ir gangctigar milli ninnanna; og alt ber þar vott um mikla
velmegun og lifsþægindi.

Paö var eitt kvöld, að þeir Antonió og Ólafur ridu
suöur til Botafógó og fóru mikinn. Þeir höfðu brúnan
hest i taumi og var kvensööull á honum. Tunglið var
komið hátt á lofl og óð i skýjum. Vindurinn paut ömur-
lega i pálmaviðnum og banana-runnunum, og bárurnar
nauðuðu vid sandinn. Ljós var i hverju húsi meðfram
víkinni, og bærinn var langt til að sjá eins og hálf-
ináni i lögun.

Peir Antonió og Ólafur námu staðar i litlu rjóðri,
neðarlega í hliðinni fyrir vestan bæinn; par skamt frá stóð'

skrautlegt stórhýsi með flötu paki, og voru veggsvalir
mikiar á peirri hlið hússins, sem að hliðinni vissi.

»Hér skaltu biða min«. sagði Antonió; ))Það er al-
veg óvist, hvenær ég get komið hingað aftur - ef til vill
verður pað innan eins klukkutima, og ef til vill ekki fyr
en undir dðgun. En komi kona hingað til pin, há og
«rönn með blœju fyrir andlitinu, pá hjálpaðu henni á bak
brúna hestinum, og mundu pað, að tala ekki orð við hana«.

Olafur lofuði að gjöra sem hann bað og bregða ekki

M
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út af i neinu. Par nœst gekk Antonió heim aö húsinu og

hvarf fyrir suövesturhorniö á pvi.

Hér um bil hálfri klukkustund sldar, tók Ólafur efl-

ir þvi, aö karlmaður og kvenmaöur stóöu uppi á pakinu

á húsinu, og virtist maöurinn benda i áttina til Ólafs. í

sömu andránni kom maöur út á veggsvalirnar; hann stóð

par litla stund, og paö var eins og hann væri að llta til

vedurs. Alt i einu hvarf hann af veggsvölunum ; og fáuni

minútum siöar kom madur, meö eitthvað i hendinni, upp

á pakid, hljóp til peirra, sem fyrir voru, og reiddi pað

upp, sem hann hélt á. í pvi dró svart ský fyrir tunglið.

svo Ólaíur sá ekki lengur, hvaö gjöröist á pakinu; enhon-

um heyrðist skerandi neyðar-óp berast frá húsinu, eins o«

einhver væri i dauðans angist að kalla á hjálp. — Pegar

tunglið kom aftur fram undan skýinu, pá sást enginn,

hvorki á pakinn né veggsölunum, og ekkert heyrðist, nema

pj'turinn i skóginum.

Eflir nokkra stund kom lítill sve.iingja-drengiir

hlaupandi til Ólafs, og sagði honum að Antonió vildi finna

hann tafarlaust.

»Ég skal standa hjá hestunum á meðan«, sagði

drengurinn.

»En hvar get ég fundið hann?« sagði Ólafur.

aParðu inn í húsið um dyrnar, sem eru á austui-

liliðinni*, sagði drengurinn; »hann bíðurpin i herberginu,

sem er nœst dyrunum hœgra megin við gangrúmið. En pú

átt að vera fljóturw.

Ólafur gekk nú heim að húsinu, fór inn um dyrnar

á austurhliðinni og inn i herbergið, sem drengurinn hafði

tiltekið. Antonió sat par á mjúkum hægindastól og reykli

vindil i mestu makindum, en enginn var par hjá honunr.

enginn var heldur i gangrúminu fyrir framan, og engin

hrcyfing heyrðist frá herhergjunum fyrir innan.
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»Vildir |>ú flnna mig, herra Ribeiró?c spurði Ólafur.

»Ji«, sagði AntODÍó, »ég sendi eftir þér. Ég ætla að

heyja einvigi hér i nótt, þegar Iduklcan er tólf, og vil að

þú sért adstodarmaður minn«.

»0g við hvern œtlarðu að heyja einvigid?« spurði

Ólafur.

»Vid húsbóndann hérna, hann herra Górett«, sagði

Antonió; »ég bauð honum til einvigis«.

»En hvað á ég að gjöra?« sagði Ólafur.

»Pú átt fyrst og fremst að flnna hann herra Vicente,

sem er aðstoðarmaður herra Góretts, og biður hér i næsta

Iierbergi. Pið verðið að lcoma ykliur saman um, hvaða

vopn við eigum að hafa, Og svo náttúrlega verðurðu við-

staddur meðan einvigið er háð. — Auðvitað hafa peir, en

ekki ég, fuUan rétt til að ákveða, hvaða tegund af vopnum
Yid skulum hafa, af pvi að það var ég,. sem bauð herra

Górett til einvigis. Og ég veit, að haan vill ekki beijast

nieð öðru vopni en sverði, pví hann er frábær skilminga-

niaður og raesta karlmenni. En ég vil geta pess við þig,

sem aðstoðarmann minn (og Antonió talaði lágt), að fái ég

I

ekki að berjast með marghleypu, þá eru mjög litlar likur

til þess, að ég beri hærra hlut, því ég hefl sjaldan snert á

sverði; en aftur á móti er ég, eins og þú veizt, dágóð
I skytta. — En nú skaltu ganga yflr í herbergið, sem næst
er dyrunum hinum megin viö gangrúmið, og tala við herra

Vicente. Timinn er naumur — að eins hálfur klukkutimi,

þangað til einvigið byrjar«. Og Antonió blés út úr sér

þykkum reykjar-mekki, hallaði sér aflur á bak i stólinn og
var hinn rólegasti, eins og ekkert væri um að vera.

Olatur fór nú yflr í herbergið hinum megin við

ígangrúraið. Par var herra Vicente fyrir og gekk nm gólí.

Hann var á að gizka um þritugt, litill vexti, holdskarpur,

Isnarlegur og fremur undirhyggjulegur.

Á
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wErtu studningsmaður og vinur lierra Ribelrós?*

sagðí herra Vicente og yflrvegaði Ólaf með mestu gaum-

gæfni.

nJád, sagði Olafur.

»Hvad heitirdu?<(

»Ólafhó«.

»Þér mun vera það Iiunnugt, að herra Ribeiró heiir

boðið herra Górett til einvigis?«

»Mér er pað kunnugt«, sagði Ólafur.

*0g að einvigið verður háð i rjóðrinu, sem er i

miðri hli^inni hérna fyrir vestan, þegar lclukkan er tólf

i nótt?«

»Þetta er mér enn fremur kunnugtw, sagði Ólafur.

»Með þvi nú að við erum stuðningsmenn einvigis*

mannanna, verður það okkar fyrsta starf, að koma okkur

saman um, hvaða vopnum þeir cigi að beiiast með.

Reyndar hefl ég, fyrir hönd herra Góretts, fallan rétt til

að ákveða, hvaða vopn pað skuli vera, eins og þér mun

vera ljöst«.

»Mér er það ljóst«, sagði Ólafur.

»En fyrir kurteisis sakir vil ég gefa þér kost á, að

láta í Ijósi álit þitt á þvi máli«.

»Ég er þér mjög þakklátur, herra Vícente«, sagði

Ólafur,

»Eins og þú veizt, herra Ólafhó, þá er hér að eins

tím einar tvær tegundir vopna að ræða, nefnilega: sverð

og marghleypur, þvi rýtingar eða stinghnifar geta eklti

tekist til greiDá, par sem tveir aðalsmenn — og prúðmenni

i tilbót — eiga hl#» »ð máli.

»Hvað petta s<l*rtir, er ég alvcg á sömu skoðun og

pú, herra Vícente*, sagði Óiafur.

))I>að er mikið gott, h«rra Ólafhó! Og pá eigum við

að eins eflir, aj koma okkur »aman um, hvort peir eigi
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heldur ad berjast með sverðum eða marghleypum. — Hvort

þessara vopna álitur pú nú að vœri handhægara fyrir herra

Ribciró? Mundi hann, til dœmis, hafa nolikud á móti pvi.

að berjast me marglileypu?«

Ólaíl virtist pessar spurningar herra Vlcente nokl<ud

isjárverdar, og hann þóttist vita, að hann væri að reyna

að komast eltir pví, hvoru vopninu Antonió kynni betur

að beita, og að hann ætlaði sér að velja vopnin eflir pvi,

cn auðvitað herra Górett i hag. Það lá i augum uppi, að

herra Vicente mundi ekki hliðra til i neinu við Antonió,

þar sem peir Górett höfðu bæði töglin og hagldirnar, hvað
það sncrti að velja um vopn. Ólafur ásetti séo»þvi, að reyna

til, ef nokkur kostur væri, að villa honum sjónir og láta

hann ekki fá minstu hugmynd um, að Antonió vœri léleg-

ur skilmingamaður.

»Ég tek það aftur fram. herra Vicente«, sagði Ólafur,

oad ég er þér innilega pakklátur. Ég pykist skilja það á

orðum þinum, að þú viljir að báðir einvigismennírnirstandi

I

jafnt að vigi og berjistmeð þeim vopnum, sem báðirkunna
nokkurn veginn að beita. En eins og þér mun vera kunn-
ugt, þá er enginn svo góður iþróttamaður, að honum sé

ekki ábótavant í einhverju. Og svo er þvi farið með herra

Ribeiró: Pvi þó hann sé atbragðs .iþr ttamaður, þá er

honum áfátt í einu, hvað það snertir. Hann er sem sé, að
minni byggju, verulegur klaufl að skjóta af skammbyssu.
Kg er enn ekki farinn að sjá hann hitta það, sem hann

j

hefir miðað á. Ég sá hann einu sinni, til dæmis, miða
marghleypu á gamlan hest inni i hesthúsinu okkar; hann
skaut þremur skotum i rennu, en þau lentu ðll í bita, sem

I

var á ad gizka um alin fyrir ofan hestinn, og þó var skot-

j

máliö sérlega stutt. — Sannleikurinn er, að herra Ríbeiró

cr of-mikill fjörmaður og ákafamaður til þess að geta verið

góður skotmaður. Blóðið ólgar i æðum hans af ákafa, og

.1
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allar taugar hans titra at œskuQörinu. Og slikum mönn-

um lœtur t>etur aö tara med sverð en marghleypu. — lin

auðvitað segi ég pér þetta i trúnaði og i fullri vissu um,

að pú notir ekki þessar upplýsingar herra Ribeiró ti! ó-

hagnaðar*.

»Svo pú álitur pá, ad herra Ribeiró mundi siður vilja

berjast raed marghleypu en sverdi?« sagði herra Vicente.

»Ég vil ekkert um pað segja, hvað herra Ribeiró

vill i pvi efni« sagði Ólafur. »Hann er svo gjörður frá

náttúrunnar hendi, að hann kann ekki að hræðast, og

mundi eins fúslega beijast með marghleypu sem svcrdi,

pó hann vissl að pað yrði bráður bani sinn. En pað er

aðe mitt álit, að pað gangi morði nœst, að knýja hann

til að berjast með marghleypu við sér eldri og stiltari

mann, pó hann auðvitað af tómri tilviljun gœti orðið svo

heppinn, að kúlan hitti mótstððumann hans. — Það gjörist

h stundum svo margt nf - m>tí tilviljun, eins og pú vei;^!,

herra Vicente, og enginn getur pvi sagt, hvað fyrir kann

að koma, hvorki i pessu tilfelli né öðru<(.

»Er pá sverðið pað vopn, sem pú álitur hentugast

fyrir hcrra Ribeiró?«

»Kg álit, að hann standi ekki illa að vigi, ef hann

fær að berjast með sverði, ekki sizt ef mótstöðumaður

hans er kominn af æskuskeiðin.

»En veíztu pað, að herra Górett er orðlagður skilm-

ingamaður og karlmenni?« sagði herra Vicente.

»Það veit ég vel«, sagði Ólafur; »og niér kemur ekki

til hugar að halda pvi fram, að herra Ribeiró sé betri

skilmingamaður en hann. En herra Ribeiró er á be/ta

aldri; og pað, sem kann að skorta á ipróttina hjá honum,

bætíst að fullu með hinu eldlegafjöri hans, kappi ogáræði.

Og allan pann tima, sem ég heti verið með honum, hefi ég

aldrei orðið pess var, að hann hafl borið lægra hlut fyrir
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nokkrum manni l þelrrl IþrótU. (0« það sagðl Ólafur
soH, þvi hann harði aldrei séö Antonió reyna slg vlönokk-
urn mann, hvorki I pelrrl iprótt né annarl).

•Petta er alt, sem kœrl mlg um að vitn, þvl vidvim*
an<li«. sagði herra Vlceute, og ofurlitlu fyrlrlltnlngar.glotti

brú fyrir á vörum hans. nVlð skulum nú ganga yflr i stof-

unn, þar sem vopnin hans herra Góretts eru gcymd. og
gjörn út um þetta )>ar«.

Þelr gengu svo út úr herherglnu og héldu innar eftlr

húsinu. Peir fóru úr clnni stofunni I adra og komu loks-
ins i litið herbergi, sem járnrekin eikarhurð var fyrlr.

Par voru ýms áhöld, sem notuð eru við likamsœflngar, og
iiiikiö af vopnum, bœði fornum og nýjum, af ýmsum teg-

undum. Á litlu borðl, sem stóð á miðju gólfl, lágu nokkr-
ar skammbyssur og rýtingar. Herra Vlcente gckk að þessu
boröi og tók til að skoða skammbyssurnar með mlkilll

«aumgœfni; en af og tll lcit hann pangað, sem tvö fáguð
sverð hcngu á veggnuni. Og það var auðséð, að hann var
að ráða það við sig, hvort hann œtti heldur að velja sverð-
in eða skammbyssurnar. En alt i einu sncri hann sér að
oiafl og hvcsti á hann augun, og aftur kom fyrirlitningar-

fílotlið fram á varir hans,

))Ég hefl komist að niðurstöðu i pessu máll, herra
()lí»nió«, sagði hann; »ég flnn að pað cr heilög skylda min,
að ííjöra alt, hcrra Górctt í hag, en hliðra i cngu til við
herra Ribciró. Og fyrst ég nú hefl fullan rétt til að velja
um vopnin fyrir hðnd vinar mins, og með pvi lika að pú
fullyrðir, að hcrra Ribciró gildi cinu með hvaða vopnl
hann hcyir cinvigi pctta, pá kýs ég marghlcypuna, en ekki
sveröið. Skotmálið skal vera fimtán álnir, og peir skulu
skjóta, pegar ég vcifa hvitum vasaklúí, cinni minútu cftir

að klukkan er 12f. Og fyrirlitningar-glottið á vðrum hans
kom um lcið cnn pá betur i Ijós en áður.

j.
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•Mér pykir mikiö tyrir að heyra, að pú skuiir tiafa

hagnýlt þér |>ad. sem ég saKði |>ér i trúnaðit, sagði Óiafiir.

MMér hefði aldrei komið til hugar að segja það, sen ég

sagði þér, hefði ég ekki verið viss um, að pú vœrir fast-

ráðinn i að láta einvigismennina berjust með svcrðum*.

»En i svona máli fer hver pað sem hann kemst,

herra Ólafhó*. sagði Vicente. »Taktu nú parna á borðinu

pá marghleypuna, sem pér lizt bezt á, og láttu herra Ri-

beiró vita, hvemigsukir standa. Við hittumst aflur uppi i

hliðinni*.

»Á ekki lœknir að vera viðstaddur?« sagði Ólafur.

»Nei«, sagði Vicente kuldalega; »pví peir berjast uns

annarhvor fellur niður dauður«.

Ólafur tók eina af marghleypunum á borðinu, og lézt

vera bœði hryggur og graraur. En hefði herra Vícenle

getað séð inn i huga hans, páhefði honum brugðið i brún,

pvi að Ólatur var i raun og veru hjartanlega ánœgður yflr

pessum málalokum.

Antonió var að reykja i mestu makinduni, pegar Ólal-

ur kom aflur fram i stotuna til hans.

»Er pað sverd?« sagðí Antonió, pegar Ólafur kom i

dyrnar.

»MarghIeypa«, sagði Ólafur.

»0g er pað með vilja og sampykki herra Góretts?*

sagði Antonió og var auðsjáanlega hissa.

»Ekki veit ég padw, sagði Ólafur; »en hitt veit eg, að

herra Vicente er pað mikið áhugamál, að þú berjist elii«i

með sverði i þessu einvígi. — Og hér er ein af marghleyp-

ura herra Góretts pvi til sönnunar«.

»Pú átt ekki pinn Iika«, sagði Antonió brosandi, Bpvi

aö pú heíir leikid á sjálfan reíinn, hann Vicente. En iim

pessa marghleypu hirði ég ekki; ég hefl aöra betri hérna

í vasanum«.
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Lltlu siðar fóru þeir út úr húsinu og gengu upp i

hliðina; og fáum minútum áður en klulclcan var tólf, voru
þeir komnir á stefnusladinn. Það var clAIitið hringlnynd-
að rjóðar i miðri hlidinni. Alt i kring voru péttir runnar
nf hávöxnum kandclabra.trjám og mjólr göngustigir á milli
En i miðju rjóðrinu stóð ofurlitið steinhús og var i eydi-
Kluggarnir voru brotnir og hurdirnar gengnar af hjörum'
Hjátrúarfulla fólkið i Rió (og pað var margt) sagAi að það
vari reimt par i húsinu. fyrir pi nök, að svo margir hðfðu
fallið

í cinvlgi 1 rjóðrinu. Þetta hringmyndaða rjóður haiði
vcrið aðal-stefnu8taður(eða hólmgöngustaður) flestra beirra
scn, cinvigi höfðu háð i Botafógó i meira en hálfa ðld- og'
eiKandi litla steinhússins var sá fyrsti, sem þar hafði failið
Menn þóttust iðulega sjá þar vofur um légoættið. einkum
|)c«ar tunglið óð i skýjum. _ vofur. sem voru hvitkl»ddar
og blóðugar og bðrðust með stórskörðóltum sverðum og
veinuðu ömurlega þegar vindurinn þaut i skóginum.

Pegar þeir Antonió og Ólafurvoru nýkomnir í rjóðrið
komu þeir Górett og Vicente. Herra Górett var á að gizka'
um ílmtugt. Hann var hár raaður vcxti og nokkuð hold-
ugur, og hver einasti dráttur i andliti hans lýsti ákafri
drotnunargirni og grimd. Hann var ofurlítið haltur og
baðaði út handleggjunum þegar hann gekk. - Hann bað
Vicente að vera fljótan að mœla út hólmgöngusviðið og
segja ser, hvar hann ætti að standa, og kvaðst ekki vilja
standa þannig, að tunglið skiní í andlit sér.

Pegar búið var að mœla út skotlengdina og einvigis-
.nennirnlr komnir hvor á sinn staö, gengu þeir ólafur og
N.cente nokkra faðma frá. og biðu þar þangað til klukkan
var ema minútu gcngin til eitt; þá veifaði Vícente hvitum
vnsaklút, og um leið riðu tvö skot at 1 einu. - Um fáein
augnabhk stóðu einvigismennirnir grafkyrrir. en alt i ^inu
kastaöí herra Górett margbleypunni. sem hann hélt á. i

J. MAGNÚS BJARNASON. Braziliufárarnír. 4
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áttina til Qandmnnns sins, hóf siðan upp hendurnar og hné
til jarðar, og lá svo hreyflngarlaus.

f sama vetfangi sá Ólafur, ad svartklædd kona, há og

grönn, kom út úr einum runninum og h^óp ofan einn

göngustiginn, sem lá niður að sjónum. Rétt i þvi dró ský

fyrir tunglið, svo það varö koldimt í skóginum, og Ólafur

sá ekki lengur til konunnar.

Peir Ólafur og Vicente hlupu nú þangað, sem herra

Górett lá, og leituðu að sárinu. DálitiII krampa-kendur

titringur fór um útlimi hans og hann var blóðugur á vinstri

kinninni, og sáu þeir að af var vinstra eyrað. En aö öðru

leyti var hann alveg ósár, og hann andaði á likan hátt og

maður, sem liggur i yflrliði.

»Á ég að hjálpa pér, herra Vicente, til að koma hon-

um heim?« sagði Ólafur.

»Nei, herra Ólafhót, sagði Vicente kuldalega; »Þad

sarair ekki að Qandmenn herra Góretts hjálpi til að flytja

hann heim. Hann raknar bráðum við aftur, og mun áður

en langur timi liður, eí ég má ráða, gefa herra Ribeiró

kost á að reyna slg með sverði«.

Tunglið kom nú aftur fram undan skýinu og lýsti

upp rjóðrið og skógargöngin, og vindurinn [paut ömurlega

i hinu silfraða laufí kandelabra-trjánna; en Vícente stumr-

aði yflr herra Górett, par sem hann lá i yflrliðinu á gras-

fletinum fyrir framan litla steinhúsið.

Þegar peir Antonió og Ólafur komu þangað, sem hest-

arnir þeirra voru, var svertingja-drengurinn horflnn, og

eíns brúni hesturinn, sem kvensððullinn var á; en hvitur

silkiborði var bundinn um bogann á hesti Antoniós.

»Hún er þá loksins Iðgð á stað«, sagði Antonió, þegar

hann gœtti að silkiborðanum; »i nótt stigur hún á skips-

Qöl og verður komin innan hálfsmánaðar suður til Mpnte-

videó, þar sem móðir hennar á heima«.
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»Hver er pessikona.sempú talarum?* spurói Ólafur
.Rédskonan hans herra Góretts«, svaraði Antonió; »hún

heflr lengi viljað út af lifinu komast burt, og herra Górett
heflr ut af liflnu viljaö aö hún væri kyrr. en honum heflr
Þo fanst mjög illa viö hana. Hún bað mig svo aö hjélpa
ser Eg útvegaði henni far með skipi, sem fer á morgun
aleiðis t.l Montevideó, og ég kom hingað i nótt til að sækja
hana, þvi ég vissi ekki annað en að Górett væri vestur i
Petröpölis En pegar til kom, var hann heima og komst
að ollu ráðabrugginu. rétt þegar hún var tilbúin að fara
Og ég neyddist til að bjóða honum til einvigis i beirri von'
að hún gœti sloppið á meðan«.

Antonió gaf ólafl silkibandið og sagði honum að
geyma það sem sigurmerki. - ólafur vafði þvi utan um
(lagbókina sína, þegar hann kom heim um nóttina. og lét
Það fylgja bókinni ætíð eftir það. Hann hafði eignast ýmsa
dVra minjagripi eflir að hann kom til Braziliu - og flesta
Þcrra hafði Antonió geflð honum - en óvist er að hon-
un, hafl pótt eins vænt um nokkurn peirra sem lilla hvita
silkibandið.

~ ' Wli

Æflntýrid í Búa Direita.

í Janúarmánuði 1858 fékk Snorri Kolbeinsson atvinnu
v.ð aðal-leikhúsið i Riö de Janeiró. Fyrst framan af var
starf hans eingöngu fólgið i pvi. að hald. leikhúsinu hreinu-
en þegar fram liðu stundir. hætU hann þvi alveg. og var
latmn hafa umsjón yflr leiktjðldunum og útbúnadi leik-
sviðsins yflr höfuð. Þ.ð starf álti mjög vel við Snorra.

4"
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þvi bœði var sú vinna léttari og vinnutiminn styttri dag-

lega, og svo félclc hann meira tækifœri til að kynnast )eik-

endunum. Hann var hinn ánœgðasti, og söng sitt lifgandi,

dillandi »tra-la-la-la« við öll tœkifœri, með enn meira fjöri

en áður. Hann var hvers manns hugljúfl; húsbónda hans

þótti mjög vœnt um hann, og leikendurnir allir unnu hon-

um hugástum.

Á meðal leikendanna var ung kona, sem Snorra þótti

strax sérlega einkennileg. Hún var á að gizka tuttugu 0({

flmm ára gömul, meðal-kvenmaður á hæð og falleg i

vexti, og allar hreyflngar hennar fullar yndis og fegurðar.

Hárið var mikið og dðkt og andlitíð fritt, en i kring uni

munninn voru þeir drættir, sem lýstu ákaflyndi og mikl-

um ástriðum. Hún var kölluð Ólalla af leikendunum, en

ef til vill var pað ekki hennar rétta natn, heldur mun hún

hafa verið köUuð það af þvi, að henni lét svo vel að leika

aðal kvenpersónuna i leikritinu »ÓIaIla«. Hún lék að

jafnaði léttúðugar konur i leikritum hins mikla spánska

skálds, Lópe de Vega, og þótti takast þ?ð prýðis vel. En

þótt hún væri kát og léttúðug á leiksviðinu, þá varð hún

bæði þögui og þunglyndisleg strax og hún var komin þaðan;

og það var oft að Snorri sá að hún fór að gráta, þegar

hún var búin að leika, ekki sizt ef áhorfendurnir hðfðu

látið i Ijós, að þeim þætti hún leika vel,

Einu sinni lék Ólalla venju fremur vel. Áhorfenda-

salurinn kvað við at gleði-ópi og lófaklappi, blómuni og

peningum var kastað yflr á leiksviðið til hennar, og þrisvar

i rennu varð hún að leika sama atriðið, áður en fólkið

varð ánægt. Annað eins lof og annan eins heiður hafði

enginn af leikendunum fengið i meira en ár. Hún tindi

upp peningana og nokkur af blómunum, hneigði sig djúpt

fyrir fólkinu og brosti yndislega. En þegar hún var komin

út af leiksviðinu, setti að henni sáran grát, eins og bjarta
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hennar v«ri að springa af harmi og trega. — Enginn af

leiicenduuuni ávarpaði liana, eða reyndi til að hugga hana,

og þad var eins og þeim þœtti pað elckert undarlegt eða
óvenjulegt pó hún gréti, — En Snorra pótti pað meira en
litið kynlegt. Hann kendi mjög i brjóst um bana; hann
dáðist að henni semleikkonu, og fegurð hennar hreifhann.
Og pó var eitthvað pað við hana, sem honum fanst óvið-

feldið, eitthvað óljóst og dularfult, sem bonum stóð hálf-

gjðrður stuggur af; en hann vissi ekki, hvað pað var, og
kærði sig ekkert um að vita pað.

Eltt kvðld, pegar búið var að leika, bað leikhússtjór-

inn Snorra að fylgja Ólöllu heim og b«ra fyrír hana tösku.

Snorri var fús til pess, og fór á stað með Ólöllu. Það var
dimt úti og göturnar sleipar, pvi pað hafði rignt um kvöld-
ið. Hann bauðst pví til að leiða hana, svo hún dytti ekki.

En hún vildi pað ekki og kvaðst vera fótvisari en svo, að
karlmaður pyrfti að styðja hana á sléttri gðtunni. Þegar
þau höfðu haldið áfram um hrið, komu pau á RúaDireita
og héldu eftir peirri götu um stund. Alt i einu nam Ólalla

staðar og tók tðskuna aí Snorra.

»Ég pakka pér fyrir fylgdinaff, sagði hún; »ég á

heima i pessari götu og parf ekki fylgdar pinnar lengur
við. Góða nóttl«

»Góða nóttU sagði Snorri. Hann beið um stund á

götunni og horfði á eftir henni, og sá hana hverfa inn á

milli tveggja húsa, hér um bil tuttugu skref paðan, sera

hún hafði skilið við hann.

Næsta kvöld, pegar búið var að leika, kom Ólalla til

Snorra og spurði hann brosandi, hvort hann gæti fyrir-

gefið sér, hvað hún hefði verið kuldaleg og ókurteis við
hann kvðidið tyrir. Snorri sagði að hún hefði ekki .sýní

sér annað en sanna kurteisi, og bað hana að leyfa sér að
fylgja henni aftur heim á leið. Hún kvaðst vilja leyfa pað.

|.
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I»egar þau voru komin kippkorn frá leikhúsinu, vil<li

Snorri leiða hana, en hún vildi ekki piggja það. Hann
greip þá hönd hennar, en hún kipti henni að sér, og var
um leið eins og titringnr fœri um hana alla.

»Hönd pinersvo heit«, sagðihún; )»hún brennir mig«.
)»Vildirdu pá heldur að hönd min vœri köld?« sagði

Snorri.

»Já«, sagði Ólalla, »pvi pá brendi hún mig ekki, pó
hún snerti mig«.

Snorri skildi ekki, við hvað hún átti, en honum
fanst hún enn pá aðdáanlegri en áður, og enn pá ynd-
islegri.

»Eg held að pú sért eini maðurinn i öllum heimin-
um, sem skilur mig nokkurn-veginn«, sagði Ólalla eflir

stundarpögn.

»Þad vildi ég að satt væri«, sagði Snorri.

»Heiinurinn hefir aldrei skilið mig«, sagði Ólalla og
andvarpaði; »hann er svo sljór, aumingja heimurinn, og
svo tilfinningalaus. Og pegar ég er á leiksviðinu, pá finst

mér ég alt af vera að leika fyrir villidýrum i manns-mynd
- villidýrum, sem ekkert getur hriflð, nema pað, sem er
afkáralegt og ruddalegt. Og gleði-óp áhorfendanna lætur
jafnan i eyrum minum eins og hýenu-öskur, grimdarfult og
nistandi. Áhorfendurnir halda að ég sé skripildi — að ég
sé apynja og fædd til að leika skrípaleika og láta fantana
hlægja. Þeir vita ekki að ég á sál, sem logar, og hjarta
sem brennur — hjarta, sem flnnur sárt til, og sál, sem
stöðugt práir og vonar og - elskar; og peir mundu hlægja
kðldum fyririltningar-hlátri, ef peir vissu pað. - En pii

ert sá eini, sem skilur mig«.

»0g ég kenni i bijósti um pig«, sagði Snorri.

»0g pykir ef til vill vœnt um mig?« sagði Ólalla.

»Já«, sagði Snorri, »og meira en pað — ég jafnvel —«.
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»Nei, nei, pað naáttu elcltí*, greip Ólalla fram i; »pú
mátt eklci einu sinni láta pér pylcja vœnt um mig. ÞaÖ
gæti orðið ólán pitt og ógœfa min. En lialtu áfram að

kenna i brjósti um mig, pvi pað er liugsvölun fyrir mig að

vita, að til sé pó einn maður i heiminum sem skilur mig
og veit að ég á hjarta, sem flnnur til«.

Snorri reyndi til að sannfæra hana um, aö hann
skildi hana til hlýtar og vissi, hver hjartans prá hennar
væri. Pó var langt fra pvi, ad honum fyndist hann skilja

liana, en pað fann hann glögt, að hún var alt at að verða

yndislegri og elskulegri i augum hans.

Pegar pau komu pangað, sem pau höfðu skilið kvðld-

ið áður, bað hún harTi að fara ekki lengra, og pakkaði
honum fyrir fylgdina.

»Ég vil fylgja pér alla ieið heim til pín«, sagði Snorri.

»Það gæti orðið ógæfa okkar beggja« sagði Ólalla;

Bpvi heima er sú manneskja, sem raundi aldrei fyrirgefa

pað, að ókunnugur maður fylgdi mér heim«.

»Er pað karlmaður eða kona?« sagði Snorri.

»Það er karlmaður«.

»Ungur eða gamall?«

»GamaII«.

»Hvað gamall?«

»Um sjðtugt«, sagði Ólalla.

»Pað er faðir hennarw, hugsaði Snorri. Hann tók i

hönd hennar cg bauð henni góða nótt.

»Nei; hönd pin er svo heil«, sagði Óialla og hrökk
frá honum; »hönd pín er svo heit, að hún brennir ipig

oins og glóandi kol. Ó, að hún væri köld! Pá mættirðu
leiða mig«.

»En má ég ekki fylgja pcr á hverju kvöldi?« sagði

.Snorri.

'- 4
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»Jú, ef þú vlltt, sagði hún, »en aldrei þó lengra en
hingað - að minsta lcosti elcki fyrst um sinn«.

Svo hQóp hún frá honum og hvarf eflir litla stund
inn á milli sömu húsanna og kvðldid fyrir. Snorri gekk
á eftir henni að þessum húsum. og gœtti að götutölunum
á peim. Fyrir ofan dyrnar á öðru þeirra stóð »282«, en á
hinu »284«. Húsið nr. 282 var stórt og skrauUegt, en ekk-
ert ^ós sást þar, og gluggatjöldin ðU voru dregin niður, og
það leit ut íyrir að allir vœru |Hir sofnaðir. Hitt húsið
var fremur liUð. Ljós var þar i hveijumglugga; ogSnorri
heyrði að eichver var að spila par á orgel, og að kven-
maður sðng undir. Ei, brátt hœtU söngurinn og hljóö-
fœraslátturinn, og fáum minútum siðar hurfu Ijósin úr
gluggunum. f sðmu andránni var opnaður gluggi uppi á
loftinu, og Snorri sá að Ólalla leit út og bandaði hendinni
Ul hans, eins og hún vildi að hann fœri hið skjótasta
burtu. Um leið sá hann að múrsteinn kom niður á gang-
stétUna rétt fyrir framan hann, en ekki sá hann, hvaðan
steinninn kom, samt pótUst hann vita, að hann kæmi úr
sundinu, sem var i milli húsanna. Honum leizt nú ekki á
að biða parna lengur og hélt pví heim, og var glaður yfu
þvi að vita með vissu, hvar Ólalla átti heima.

Kvöldið eftir fylgdi hann ÓIöUu á leið. Hún ávitaði
hann pá fyrir pað, að hafa staðið fyrir utan húsið henn-
ar, og bað hann að lofa pví, að gjðra pað aldrei framar,
þvi slikt gœti orðið baní hans og ógœfa sin. - Hann spuröi
hana hvort hún vissi, hver hent hefði múrsteininum. Hún
sagðist ekki hafa minstu hugmynd um pað, en bað hann
að vera varan um sig pau kvöld, sem hann gengi um
Rúa Díreita.

Svo liðu prir eða fjórir mánuðir og Snorri fylgdi Ó-
löllu heim á leið á hverju kvðldi, sem leikið var. Alt af
var hún eins dularfull og undarieg og fyrsta kvöldlð, sem
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hann fylgdi henni. Hann mátti aldrei leida liana. aldrei
mátti liann talca i hðnd hennar, fyrir þá sölc aðhöndhans
vœri svo brennandi heit; aldrei sagði hún honum neitt um
heimilis-hagi sina. hversu þrálátlega sem hann spurði, og
æfinlega livaddi hún hann á sama stað i strœtinu. En
prátt fyrir alt þetta var hún alt af að verða yndislegri og
aðdáanlegri i augum hans, uns hann að lolium fann, að
hann elskaði hana af ðllu hjarta - fann, að hann gatekki
leogur verið glaður og ánægður. nema hún v«ri nærri.
An hennar var lif hans sólariaus dagur, eða svo fanst honum.

Paö var eitt kvðld seint i maímánuði, að Snorri
fylgdi Ólöllu heim á leið, eins og hann var vanur. Hann
tók eftir þvi, að hún var venju fremur alúðleg við hann
petta kvðld, og með glaðara móti. Pegar þau komu þang-
ad, sera þau voru vön að skilja, spurði hún hann, hvort
hann vildi ekki koma alla leið heim með sér.

»M«g heflr ofl langað til að bjóða > 't heim til mín«,
sagði hún, »en ég hefl aldrei þorað það lyrir gamla manu-
inum, sem ég gat um við pig einu sinni - honum er svo
meinilla við að ungir karimenn heimsœki mig. En nú er
hann ekki heima, þvi hann fór i morgun út i Paquelá-ey
og dvelur þar nokkra daga. - Svo ef pig langar til að
fylgja mér alla leið og hvila pig fáeinar minútur i setu-
stofunni minni, pá er pér pað velkomið*.

Snorri réð sér varia fyrir fögnuðt, og sagíi nð ekk-
ert væri sér kærara, en að vera sem lengst með henni og
tnla við hana, og að hann yrði jafntrarat feginn að mega
hvila sig litla stund.

Þau héldu sv > áfram. Pau fóru inn i sundið, sem
var i railli husanna nr. 282 og 284. Par var koldimt, eng-
«nn var par á ferð, og ekkert Ijós sást i gluggunum á
húsunum.

»FyIgdu mér eftir«, sagði Ólalla, »og farðu híjóðlega«.
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Snorri bjóst endilega við, að hún visaði honum inn

i minna húsið (nr. 284), en það varð elclii; hún gelclc anur

fyrir stóra húsið skrautlega og klappaði ofurhœgt á bak-

dyrnar, sem samstundis opnuðust. Það var gömul svert-

ingjakona, sem lauk upp hurðinni.

»Er öllu óhœtt?« sagði Ólalla lágt.

Svertingja-konan hneigði höfduðið, en sagði ekkert.

wGjörðu svo vel aö ganga inn«, sagði Ólalla við

Snorra; »ég & lika heima i pessu húsi, þó ég sé oftast i

litla húsinu hinum megin við sundid og kunni par bczt

við mig«.

Hún visaði honum inn i litla en skrautlega stofu i

miðju hilsinu. Par voru ýmsir dýrir húsmunir og nokkr-

ir kjörgripir, og marmara-likneski stóð i hverju horni

stofunnar.

»Þetta er nú setustofan mín«, sagði Ólalla og visaði

Snorra til sætis við litið mahóni-borð, og sjálf settist hún

hinum megin við pað. Svo bað hún svertingja-konuna nð

koma með flðsku af madeira-vini og tvö silfur-staup.

Svertingja-konan hneigði sig og fór út, og kom iið

vðmu sporí aftur með flöskuna og staupin.

»Drekk pú og vertu glaður«, sagði Ólalla brosandi,

þegar hún var búin að hella i staupin. Hún bar svo ann-

að staupið upp að vörum sér, en bragðaði ekki á vininii,

og setti staupið strax á borðið aftur. Svo krosslagði hiin

handleggina, hallaði sér fram á borðið og horfði angiir-

bliðum, dreymandi augum á Snorra.

wVeiztu, hver ég er?« sagði hún eftir stundarþð^ii,

og hún sagði pað lágt og raunalega.

»Já«, sagði Snorri; »þú ert lang-bezta og frægasta

leíkkonan, sem til er í atlri Rió de Janeiró, og þú ert uni

leið elskulegasta stúlkan, sem ég hefl nokkurn tima þekt«.

»Pá veiztu ekki, hver ég er«, sagði hún; »því ég cr
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kongsdóilir I álögum. Ég hed setið l álögum s{dan ég var
seytján ára gömul, og ég hefl alt af verið ósegjanlega ó-

gæfusöm, ófrjáls og vansœl. Ég hefl setið i fjðtri, og ann-
ar endi hans er fastur i þessu húsi og hinn i leikhúsinu.
Leið min heflr alt af legið héðan i og leikhúsið, og frá leik-
husinu og hingað. Aðra leið |)ekki ég ekki, þvi ég hcfl
elcltert annað getað farið. Hið ytra hefl ég verið kaldur
og tilflnningalaus marmari, en hið innra logandi bál, og
hefl alt af stöðugt vonað og beðið. og beðið og vonað. En
eilir hverju heldurðu að ég hafl vonað og beðið?«

»Eftir konungssyuinum, sem á að leysa þig úr álög-
uaum«, sagði Snorri.

»Já«, sagði Ólalla raunalega; »ég hefl beðið eftir hon-
um i full átta v

, en hann heflr aldrei komið. Og ég hefl
lika beðið eflir riddaranum á hvita hestinum; ég hefl alt
at búist við að hann kæmi þá og þegar, þvi ef hann fer
hér um, þá er ég loksins frjáls - en hann hefir heldur
ekki komið. Stundum hefl ég hugsað, að þú vœrir kongs-
sonurinn, sem œtti að leysa mig úr álögunum. Og mig
hefir oft dreymt ura það á nóttunni, að þú kæmir og leyst-
ir af mér fjötrana - leystir mig úr pessum grimmu álög-
um - tækir mig i fang þér, bœrir mig yflr ótal hættur o«
flyttir mlg langt, langt i burtu, til einhverrar Ijóraandi AI-
hambra-hallar i fðgru og friðsælu landi fyrir handan haf
og handan fjðll. Ó, hvað þeir draumar hafa verið unaðs-
fullir og sælurikirl Hvað ég hefl verið ástúðleg vlð pig í

þeim töfradraumum, og hve undur innilega hefl ég þá ekki
vafið handleggjunum um hálsinn á þér og hallað höfðinu
að barmi þinum, eins og barn, eins og systir, eins og heitt-
elskandi unnustal Ó, hvað ég hefl pá verið sæl - svo
óumræðilega sæl! En svo þegar ég hefl vaknað - ó, peg-
ar ég hefi vaknað! - í»á heflr virkileikinn, harður, kaldur
og raiskunnarlaus, staðið við rúmstokkinn minn, enn þá
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hardtii, kaldari og meir kveljandi en iður. Og ég sit enn

i Þesium óttalegu álögum, er enn i þeasari ikelfllegu á-

naud; og kongMonurinn elskulegi er enn þi lyrir hand-

an Qöllin og haflö, svo langt — svo ósköp langt i burtu.

Ó, vinur, hve sorgin er þungt<

Aldrei hafði Snorra pótt hún elns elskuleg og ein-

mitt nú. Hann langaði til að segja hei ni, hvað hann elsk-

aöi hana óumrœðilega heitt, hann langaði til að segja

henni, ad hann værí kongssonurínn, sem gaeti leyst hana

úr ilögunum, að hann skyldi leggja alt i sölumar fyrir

hana og flytja hana yflr hafld, yflr Qðll, yflr eyðimerkur.

til einhvers undralands langt, langt i burtu, þar sem þau

gætu litað sœluríku istalifl alt til daganna enda. Alt þetta

langaði hann til að segja henni, og ótal margt fleira. En

hvemig sem hann reyndi, gat hann ekkert sagt Hann
langaði lika til að taka hana i faðm sér og þrýsta henni að

barmi sinum, en hann kom sér ekki að þvi, af þvi svert-

ingja-konan var nærri. Loksins rétti hann hðndina fram

i borðið og sagði:

)»Er hönd min enn of heit?«

»Nei, nú brennir hún mig ekki«, sagði Ólalla og tók

< hðnd hans; »en samt er hún ikaflega heit. Og i raeðan

ég sit i ilögunum verður hún alt at of heit. En þú skiliv

ekki, vinur minn, hvað ég i við, skilur ekki af hveiju au

ég þolí elcki að hðnd þin snerti mig, þvi þú veizt ekld enn,

i hvaða ilögum ég er. En nú skal ég segja þér það«.

Varla hafði hún slept siðasta orðinu, þegar pau

heyrðu að framdyrnar i húsinu "oru opnaðar og að ein-

hver kom inn.

»Pað er hann - 'iað er hann!* sagði Ólalla, kipti

höndinni að sér og varð náföl i framan. »í guðsbœnuui

forðaðu pér út um bakdyrnar — annars fer illa fyrir okk-

ur. Petta mátti ég vita — fyrirgefðu mér — en forðaðu
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péT tafarlaust meðan timi er til!« Svo lór hún inn i

nœsta herl)ergi og svertingja-lconan á efllr henni.

Snorri etlaði nú að vera lljótur að fara út um bak-
dymar, en |>egar hann var kominn fram lýrir dyrnar á
herberginu, mundi hann ellir pvl, aö hann hafði skiliA

liattinn sinn eflir fyrir innan. Hann sneri þvi við hiA
sicjótasta og gekk inn i herbergið aflur. En i sama bili

lukust upp hliðardyr, sem Snorri hafði ekki áður tekið
eftir, og Inn kom maður, hvitur lyrir hœrum, og gekk vid
liœkju. Hann var Jötun að vexti; andlitið var eins og á
gðmlu tigrisdýri, og hver einasti dráttur i þvi andliti bar
vott um ákafa grimd og lymsku. I»að fór kaldur hroliur
um Snorra, pegar hann leit framan i þennan gamla risa-

vaxna mann, sem hann þóttist strax vita, að vœri faðir

ÓIöllu; og hann mintist ekki að hafa áður séð nokkurn
mann eins illilegan og IJótan.

»Svo hér er pá óvœntur gestur«, sagði gamli maður-
inn og blés eins og gamalt tígrisdýr, sem sér >n; »og
livaö geturðu verið að sýsla i minum húsum?«

»Ég var að fylgja dóttur þinni heim fri lelkhúsinu*,
sagði Snorri.

»Varst að fylgja dóttur minni?« sagði gamli maður-
inn og hvœsti eins og hðggormur; »og þið hafið setið hér
og verið að drekka áfengt vin. En við skulum nú setjast
og súpa af dreggjarnar«.

Þeir settust nú við borðið, hvor á móti öðrum; og
Snorri fór að hugsa, að kariinn vœri ekki svo afleitur inn
viö beinið, og gæti komið til að veröa nógu góður tengda-
faðir, ef rétt vœri að honum farið.

»Svo þú varst að fylgja dóttur minni?« sagði kari-
Jnn og hvæsli; »pú hefir ef til vill fyigt henni oftar — fylgt
henni á hverju kvöldi í meira en ár?«

ia

i

•'-'

l.!!|



ai

li !

»Eg Játa þaA gladur«, :,ag«i Snorri, »ad ég hefl hlolið

þann helður, aðfylgja heriii !ieim A leiö noklcrum sinnum<..

»0g pú ert ef til Viil (iröinn ásthriflnn af hennl?«
Mgði karl og tœmdi iitaupicl, st m Ólalla hafði skiliö cHir

hálf-fult á borðinu.

Snorri sagðist ekki ... ,. » nóti þvl, að sér væriorð-
ið innilega hlýtt til ÓIö:< <

»En veiztu það un.s v^i>iv«, sagði karl og helti á

Ktaupið á ný. »veiztu þaO. að i>..ð er ólA'. hvers manns, að
eiska konu, ekki sizt ef rú, cr i\: n " Konan hefir

valdld miklu i lu i heimi jesMiin ''• • stu tið og alt fram

á þennun dag. Tökum dl. *iui:
i

i Evu, Pandóru, Cleó-

pðtru og Jessabel. Hversu miklr. V' i komu pœr ekki tii

leiðar? Ég kann óteyandi sögur uin pú miklu ógœfu, sem
ást mannsins á konunni heflr haft 1 för með sér, en pó er

min eigin saga einna átalxanlegust.

»Hún er svona:

Ég heili Júan Honaríó. Þegar ég var um tvitugt,

elskaöi cg unga friða leikkonu. Ég var vel efnum búinn,

cn hún var tátœk og umkomulaus; samt vildi hún mig ekki

og giftist bláfátœkum óreglumanni, sem varð henni vondur.
Hún dó svo fáum árum siðar. Hún hafði eignast eina

dóttur, sem lika varð leikkona. Þegar hún var gjafvaxta

orðin, bað ég hana um hjarta hönd, pvi að hún var Iríð ein.s

og móðir hennar, og ég elskaði hana heitt, en hún neitaði

mér og giftist ungum manni, sem varla átti fðtin utan á

sig. Hún varð snemma heilsulaus eins og raóðir hennar,
og dó ung, og skildi eftir sig dóttur tveggja ára gamla. Ég
tók litlu stúlkuna að mér og fékk systur mina til að ala

hana upp, og |»egar hun var seytján vetra, gekk ég að ciga

hana — en ég hafði þá prjá um sextugt. — Nú hélt ég, að

ég mundi geta lífað ánœgjulegu lifl það sem eftir vœri œf-

innar. En þvi fór svo fjarri. Konan min hafði tekið þad



að errðum frá móðitr siBni eg ömmu, að vllja leika á op-
ínberum leikhúsum; hún undi inér ekki heima, og ég varð
nd lAta þaö eítir henni, ad hún yrdl leikkona. En um leiA

htelti hcnni að þykja vœnt um mig — hafl henni annars
nokkunilima póft pað — og hefir alt af verið |>ur og
|)egjandaleg siðan. En þetta er konan, sem þú hellr haldið
MÖ v«ri dóttir min — konan, sem þú heflr verið að draga

|)iM cltir i siðastliðna Ijóra eða flmm mánuði, og — konan,
scm bíiiið þér heim mcð sér i kvðld til þess að drekka
með sér áfenga drykki. Hún er sú konal«

Snorri varð alveg forviða. Hann vissi rkki, hvort
h«nn œtti að trúa þessu cða ekki. Honum datt í hug, að
liarlinn vœri vitstola, eða drukkinn, eða vœri að spauga.

Nei, honum fanst pað alveg gagnstœtt öllu eðlllt^u, að
Oialla vœri kona þessa iliúðlega, tröllslega manns, sera var
nógu gamall til að jjfeta vorið afl hennar. En hann gat

ekkert sagt. Og honum fanst pvi ráðlegast að fara, aður
en hann heyrði meira.

»Nei, bidduN sagði karlinn, þegar hann s& aðSnorri
stóð upp og ætlaði út. og hann hvœsti eins og hðggormur
inn leið. »Ég parf aö segja pér nokkuð — parf að láta

pig vita, að þú ert hjónadjöfull — og ég verð endilega að
láta þig fá ofurlitla ráðning, svo pú vitir, hvað pað pýðir,

að troða mér um tœr!« Og um leið stökk hann á fœtur
0« var furðanlega snar, eins og hann vœri raaður á bezta

slieiði. Hann greip svo hœkjuna tveim höndum og reiddi

hana til höggs, en Snorri vatt sér undan hið skjótasta, svo
hækjan kom í dyrastafinn og brotnaði i tvent.

Snorri hljóp svo tram i nœstu stofu og út um bak-

(lyrnar. Hana tók eftir pvi, að allar pœr dyr, sem hann
Þiirfti að fara I gegnum, voru opnar, pcgar hann fór ut,

og honum sýndist tvœr konur hlaupa á bak við litla húsið
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(nr. 2M), um leið og hann stökk út um bakdyrnar.— Hann
fór svo heim, og kom ekki dúr á auga þá nótt.

Daginn eftir kom Ölalla i leikhúsið og sat lengi á

tali vid leikhússtjórann. Hún fór svo heim aftur rétt fyrir

kvöldverðar-tfma og lék ekki um kvðldið. Snorri reyndi

til að ná tali af henni um leið og hún var að fara, en hún
lét sem hún sœi hann ekki og svaraði ekki, pö hann ávarp-

aði hana nokkrum sinnum. — Daginn þar á eflir kom hún
í leikhúsið og talaði lengi hljóðskraf við leikhússtjórann;

og þegar hún kom út frá honum aftur, gekk Snorri lii

hennar og heilsaði henni bliðlega og bað hana að tala við

sig. Hún horfði á hann fáein augnablik, eins og hún væri

steinhissa á einhverju, og Snorri gœtti þá að pvi, að hún
var nhföl i framau.

»Ég þekki þig ekkit, sagði hún; »ég hefl aldrei séð

pig fyr!«

Svo sneri hún sér skyndílega frá honum, og horfði

svo aflur um ðxl sem allra snöggvast og leit til hans; og

augnaráð hennar var þá hálf-flóttalegt, og um leið hálf-

raunalegt. Hún fór svo út úr leikhúsinu og kom þangað
aldrei framar.

Snorri sá hana aldrei eftir það. Hann gekk iðulega

fram hjá húsunum, nr. 282 og 284, en aldrei sá haun þar

neinn, ekki einusinni svertingjakonuna þagmœlsku. Hann
spurði húsbónda sinn, hvort hann vissi, hvað af Ólðllu

vœri orðið, en hann sagðist ekkert vita um hana. Og hið

sama sögðu allir leikendurnir — enginn þeirra þóttist vita

neitt um hana, og þeir vildu sem allra minst um hana tala.

En i nunnu-klaustrinu i Rió de Janeiró var eínni

systurinni fleira en verið hafði.



VI.

Æflntýríð í Priifa Yermelha.

Æflntýrid, sem Snorri ratadi i, kvöldið góða, i Rúa
Direita, hafði nijög milcil áiirif á hann ; og ef til vill vard
hann aldrei sami maður eflir þad. Hann var meira að
segja mjög þunglyndur og þegjandalegur ura nokkrar vikur
á cftir. Hann saknaði Ólöllu mikid, pvi hann hafði elskað

hana af ðllu hjarta, og gat aldrei trúað þvi að hún værl
gifl kona; og hann reyndi alt, sem hann gat, til {less að
komast eflir þvi, hvar hún vœri niðurkomin. En allar pær
tilraunir voru alveg árangurslausar. Hann eyddi öUum
fristundum sínum i þaö, að ganga fram og aftur um borg-
ina, i þeirri von, að hann kynni að verða var við ÓlöUu
einhverstaðar; en einkum var það Fas&eió "ublicó, listi-

garöurinn fagri, sem hann reikaði lang-oftast um, þvi þar
var jafnan mikill fjöldi fólks, þegar á daginn leið.

Pað var einn dag, þegar Snorri var á gangi um listigarð-

inn, að hann kom auga á gráklædda konu eina, sem honum
1 fyrstu virtist vera mjðg svipuð Ólöllu bæði i vexti og
íiöngulagi, en framan í hana gat hann ekki vel séð, þvi hún
haföi blœju fyrir andlitinu. Hún var að sjá ein sins liðs

þar i garðinum, og gekk með hægð fram og aftur hlnn breiða
gangstig, sem lá frá aðal-hliðinu og niður að grjótgarðin-

um við sjóinn. Snorri veitti henni mjðg nákvæma eftirtekt

og hagaði göngu sinni þannig, að hann gœti, sem oftast

mætt henni og virt hana fyrir sér. En brátt komst hann
að raun um, að kona þessi var ekki Ólalla; hann sá að
þcssi kona var öllu hærri vexti en hún og um leið þrek-
legri, en þó ekki eins holdug eða brjóstamikiI,oghúnhafði
líka raikið raeira hár, eða svo virtist honum; og i gegn-
J. MAGNÚS BJARNASON. Braziliufararntr. 5
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um blæjuaa póttist hann sjá, að kona þessí væri lang-

leitari en Ólalla. En i vexti var hún samt mjög lik henni,

og allar likamshreyflngar sérlega likar: fullar yndis 0$;

fegurðar og báru vott um, að hún vœri enn á bezta skeidi

æflnnar. — Snorri varð brátt var við pað, að kona þessi

veitti honum eflirtekt; og það var eins og hún setti sig

út til þess, að verða sem oflast á vegi hans.

Þegar hann var genginn úr skugga um það, að þelta

væri ekki Ólalla, þá fór hann ofao að sjónum og gekk þar

efUr breiðu gangstéttinni um stund; en von bráðar tók

hann eflir þvi, að gráklœdda konan var komin þangað

lika og gekk þar fram og aftur i hægðum sinum. Hann
fór þá yflr að blómarunnunum miklu, i suðvestur-hluta

garðsins, og nam þcr staðar um stund við einn gosbrunn-

inn. En varla var hann búinn að vera þar lengur en flmm
minútur, þegar hann sá að gráklædda konan var þar á gangi

innan um mannQöIdann og var af og til að líta þangað sem
hann stóð.

Nokkrum dögum siðar, þegar Snorri var á gangi uni

Passeió Publicó. sá hann þar sömu konuna. En nú var

maður með henni — ungur maður, hár og höfðinglegur

Hann var i einkennisbúningi undirforingja i riddara-Iiðinu

og hafði spora á hælum, og glamraði mikið i þeim, þegar

hann gekk eftir steinlðgðum gangstignum. Þau gengu tíl

og frá um garðinn og gengu greitt, og voru altaf að tala

saman. Maðurinn virtist tala meira en hún, og fas hans

og útlit alt lýsti mikilli órósemi og ákafa, en hún var að

sjá fremur stilt og virtist veita þvi mjðg mikla eftirtekt,

sem hann var að tala við hana. — Snorri stóð um stund

við runn einn mikinn, sem var skamt frá aðalgangstignum

;

á meðan gengu þau fram hjá og tóku ekki eflir hœum.
»Ef það verður piltur«, heyrði Snorri að undirforingiaii

sagði, »þá vil ég að hann heiti i höfuðið ú mér; en verði
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það stúlka, þá látið hana heiU i höfuðið á hennU. »Þad
skal verða gjört«, sagði gráklædda konan. Rödd hennar
var pýð og hljómfögur og um leið ákveðin. Undirforing-

inn tók i hðnd hennar sem allra snöggvast og varpaði
mæðilega öndínni; svo héldu þau áfram eftir gangstignum
og gengu hratt. Snorri þóttist vita, að þau mundu vera
systkini. — Nokkru slðar mœtti hann peim á gangstlgn-

um; hann sá, að konan veitti honum eflirtekt; hún talaði

eitthvað i lAgum hljóðum við undirforingjann, og pá leit

hann pangað sem Snorri var og virti hann fyrir sér. Og
pegar Snorri var kominn Iram hjá peim, sneru pau við og
gengu i hámót á eflir honum. Og meðan hann var í garð-

inum, pann dag, voru pau alt af á hælunum á honum. —
Snorra pótti petta all kynlegt og fór að brjóta heilann um
pað, hvað pað annars gæti verið, sem kæmi peim til að
veita honum svona mikla athygli. En úr peirri ráðgátu
gat hann auðvitað ekki leyst.

Daginn ettir sá hann sömu konuna á gangi eftir Rúa
(ló Ouvidór, en hún var pá ein síns liðs. Hann sá undir-

foringjann aldrei framar. f nokkra daga á eftir, mætti
Snorri pessari dularfullu, gráklæddu konu — ýmist i lysti-

garðinum eða á strætum horgarinnar— og æíinlega virtisl

hún gefa honum nákvæmar gætur, og jaínvel veita honum
eftirför.

Svo var pað eitt kvðld seint, pegar hann var að fara

heim frá leikhúsinu, að pessi sama kona gekk i veg fyrir

hann og ávarpaði hann.

»Villu gjöra svo vel og segja mér, hvað gata pessi

heitir?« sagði hún.

»Þetta er Rúa dó San Anna«, - sagði Snorri og lyfti

hattioum.

»Þakka pér fyrir«, sagði konan; »en er langt héðan
yfir á veginn, se'm liggur tll Praia Vermelha?<(
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»I>að er góður spölur pangaA*, sagöi Snorri.

»Mætti ég vera svo djörf og bidja þig ad fylgja inér

yflr á vegino, sem liggur til Praia Vermelha?* sagði hún;

»ég sé cngan lögrcglupjón hér nærri, sem ég geti beðið að
leiðbeina mr'T. En þvi er einhvernveginn svo farið i Itvöhl.

að ég er venju fremur hrædd ad vera ein á ferd«.

Snorri sagdist vera fús til að fylgja h» nni. Hann
rétti henni hönd sina og lciddi hana, og svo héidu þau
áfram um hrið og töluðu elclii orð saman. Hann fann að

pað var óstyrkur i taugum hennar, eíns og hún væri hrædd
eða feimin; en hann fann einnig að allar hreyflngar henn-
ar voru mjúldegar, og að eitthvert tðfraafl streymdi frá

henni og yflr tíl hans — eitthvað unaðsfult, ómótstæðilegt

töfra-afl, sem tók taugar hans hcrtaki, svo að það varekld
laust við, að dálitill óstyrkur vœri lika i honum.

Þegar þau voru búin að fara nokkurn spöl, gætti

Snorri að pvi, að maður i siðri kápu gekk hinum megin á

strætinu, og sýndist honum að maðurínn horfa við og viö

yflr til þeirra, Hann tók lika eftir þvi, að konan, sem hann
var að fylgja, gætti að pessum manní um leið og hann, og

það var eins og óstyrkurinn, sem var í taugum hennar,

hyrfl um leið. Hún fór nú að tala við Snorra — fór að
spyija hann að heiti, hverrar pjóðarmaður hann væri, hvað
hann starfaði, og hvar hann ætti heima; og pað var eins

og hún væri stöðugt að leíða athygli hans frá manninum,
sem alt af gekk á hlið við þau hinum megin á strætinu.

En pegar pau komu á veginn, sem lá til Praia Vermelha,

þá hvarf maðurinn alt í einu, eins og hann hefði sokkið
þar ofan i jörðina.

»Nú rata égúrþessuw, sagði gráklædda konan ; spetta

cr vegurinn, sem liggur til Praía Vermelha. Bráðum mælir
mér einhver, sem ég pekki, og fylgir mér heim. Ég erpér
af hjarta pakklát fyrir að fylgja mér hingað. En nú ætla



ég að bidja þig annarar bónar, sem ég vona að pú neitir

mér eitki um«.

»Vid þessari bón þinni vildi ég að ég gœti ordið*,

svaradi Snorri.

»Samt er þessi bón min I>ess edlis«, svaraði hún, »ad

iáar konur mundu áræða að bera hana upp við alveg ó-

liunnugan mann. En ég ber fult traust til pin, pvi ég veit

að pú ert góður maður, og veit ad pú tekur pað ekki iUa

iipp, pó ég biðji pig pessarar kynlegu bónar«.

»Og hver er bón pin?ff spurði Snorri.

»Hún er sú, aö pú mætir mér hér annad kvðld um
petta leyti — klukkan elletu — og fylgir mér á miðja leið

til Praia Vermelha. Og ef pú gjörir pessa bón mina, pá
vil ég lika biðja pig um, að koma ekki i leikhúsið annað

kvöld og láta engan lifandi mann vita, að pú ætlir að mæta
raér hér«.

»Ég skal verða við bón pinni«, svaraði Snorri eflir

nokkra pðgn; en pó verð ég að játa pað, að mér pykir

hún nokkuð kynleg, af pvi að pú ert mér alveg ókunnug,

— En hvað sem pvi liður, pá skal ég gjðra pessa bón pina

og breyta ekki út af i neinu«.

»Hjartans pðkk!« svaraði gráklædda konan. »Þig

skal aldrei iðra pess, að pú verður við pessari bón minni.

Og vel get ég skilið pað, að pér pyki pað undarlegt, að

kona, sem pér er alveg ókunnug, skuli biðja pig að -næta

sér á afviknum stað, og pað seint um kvöld. En með pvi

aö gjðra petta fyrir mig hjálpar pú mér og nákomnu skyld-

raenni minu úr vandræðum, sera nú vofa yfir okkur. Meira

get ég ekki sagt pér nú — og ef til vill aldrei — neraa pað,

að skirnarnafn mitt er Elvira. — Góða nóttl«

MGóða nótt!« sagði Snorri og hneigði sig hæversk-

lega; »ég skal verða hér að öllu forfallalausu klukkan ell-

eru annað kvðld«.

írf =
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•Púsund tMkkirt« svaraði Elvira. Hún hélt svo áfram
sudur veginn í áttina til Praía Vermelha. Snorri horföi á

eftir henni um fáein augnablik. Honum heyrðist hún blistra

sem snöggvast, pegar hún var komin nokkra faðma frá

honum, og rétt á eflir sýndist honum að maður ganga við

hlið hennar. En honum gat hafa missýnst, pvi nóttin var
dimm og vegurinn lá i gegnum þéttan pálmaskóg.

Um nóttina, |>egar Snorrí var kominn heim og hátl-

aður fór hann að hugsa um þetta, sem fyrir hann hafði

komið þá um kvðldið: um gráklœddu konuna— um mann-
inn, sem hafði fylgt þeim eins og skugginn þeirra eftir

strœtinu — um hinar mörgu spurningar konunnar — uni

hina yndislegu, mjúku rðdd hennar, og ekki sizt um hina
kynlegu bón hennar. Hvað gat konu pessari gengið til að
biðja hann, ókunnugan manninn, að mæta sér á afviknuni
stað um hánótt? (Svo hugsaði hann). Hvernig gat hún o{«

skyldmenni hennar losast úr vandræðum, pó hann mœtti
henni á pessari stund og pessum stað og fylgdi henni á

raiðja leið til Praía Vermelha? Og hvi mátti hann ekkí
koma i leikhúsið áður en hann legði af stað til að mæt:i
henni? Pað var eítthvað staklega undarlegt við pað, fanst

honum. Ætti hann ekki að segja Jacobsen frá pessu öllii

saman? Eða ætti hann ekki jafnvel að hætta við að fara .'

Nei, hann fann að pað var ódrengílegt að svíkja loforð
sitt. Hann varð að standa við orð sin og fara — varð að
eiga pað á hættu. Og ef til vill var ekkert varhugavert við
petta. Brazilia var æflntýranna land, og i Ríó gjörðust
mörg og kynleg æflntÝri á hverjum einasta degi. Þetta gat

pví alt verið eðlilegt frá æflntýralegu sjónarmiði. — 0«
Snorri sofnaði loksins með peim ásetningi, að standa við
alt, sem hann hafði lofað að gjöra fyrir Elviru.

Snorra fanst næsti dagur lengi að liða. Hann koni
ekki i leikhúsið pann dag og tór sjaldan út úr herbergi
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sinu; hann sat nœstum alt af og las, en þegar hann lagðí

bókína frá sér um kvöldið, þá mundi hann ekki neitt af

þvi, sem hann hafdi verið að lesa. Klukican tiu um kvöld-

ið fór hann út og gekk yfir i dagveröarhúsið, sem var hin-

um megin i strœtinu, rétt á móti nr. 98. Hann beið þar

rúman hálfan klukkutima, og lagði svo af stað i áttina til

Praia Vermelha.

Klukkan var tæplega ellefu, þegar hann kom á Praia

Vermelha-veginn. En ekki var hann fyr kominn pangað

en hann sá, að Elvira kom fram úr einum runninum og

geklc til hans. Hún tók i hönd hans, heilsaði honum glað-

lega og pakkaði honum fyrir að hafa komið á hinum til-

tekna tima. — Enn pá var blœjan fyrir andliti hennar, og

enn var hún gráklædd; en yflr herðunum hafði hún dökt

sjal, og hélt á dálitlum böggli undir hendinni.

»Er pað suður pennan veg, sem pú vilt að ég fylgí

Þér?« spurði Snorri.

»Já«, sagði Elvira; »á raiðja leið til Praia Vermelha,

ef pú vilt vera svo góður. Og nú skulum við leggja af stad«.

Svo Iðgðu pau af stað suður veginn og leiddust.

Snorri leit i kringum sig um leið og pau héldu af stað til

að vita, hvort hann sæi ekki einhvern koma eftir veginum;

en par var enginn sjáanlegur á ferð nema pau tvð, og ekk-

ert heyrðist, nema dálitill pytur i pálmaviðar-Iauflnu og

hófadynur i fjarlœgð fyrir vestan. Himininn var stjörnu-

rikur og nóttin björl, pó ekki væri tunglskin. En lauf-

krúnur pálmatijánna luktust saman yfír veginum og köst-

uðu svðrtum skuggum á hann, svo hann var að sjá eins

og langur og krókóttur hellir, dimmur, pögull og ein-

vcrulegur.

»I>ú gjörðir vel i pvi, að verða við bón minni«,

sagði Elvira, pegar pau höfðu farið nokkur skref. »Þú ert

nú pegar búinn að hjálpa mér úr peim miklu vandræðum.
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em ég vap 1. Og einhvern tima skal ég reyna ad sýna li(

é a« launa þér þessa drengilegu l\jAlp«.

»Ég get eklii séð. að ég hafl á nokkurn hitt bjilpað
þér út úr vandr»«um«, sagdi Snorri; »ég að eins íylgdi
|>ér á |»enna veg i gcrkvöld. og geng nú eftir þessum vegi
með pér i nótt. En hvemig getur pad hJilpaA þér úr
vandrœdum?«

»En pó er þvi svo farid*. sagði Elvira. »ad með því
að mœta mér hér í kvöld, heflr þú losað mig við mjðg al-

varleg vandræði og mikla h«ttu. sem vofað heiði yflr mér,
hefðir þú ekki orðið við bón minni«.

»En ég get ómðgulega skilið Það«. sagði Snorri.
»Nei, það er ekki von«. sagði Elvira. »pvi pú heflr

ekki hugmynd um, i hvaða vandrœðum ég var. Pú þekk-
ir mig ekki og heflr að likindum aldrei heyrt min gelið.
Og ég æUa ekki að fara að segja þér neitt um það, hverra
manna eg er, eða hvernig högum rainum er háttað. -
Mannliflð er dularfult og flókið og hliðar þess ótðlulegar,
bœði skuggalegar og bjartar. Mennirnir rata stöðugt i ýni-
isleg vandræði, stundum beinlinis vegna fávizku sjálfra
þeirra, og stundum óbeinlinis af völdum ástvina þeirra eða
annara. Alstaðar og i öUum timum eru ýms kynleg æfln-
týri að gjörast, sum alvarleg og sorgleg. og ðnnur skopleg
og skemtileg, og menn rata oftast i þau alveg óafvitandi.
Menn stofna oft öðrum í mlkla hættu, án 'þess að hafa
hinn minsta grun um það - jafnvel þegar þeir halda aö
þeir séu aö gjöra góðverk; og slundum hjilpr menn ððr-
um úr alvarlegustu vandræðum. in þess að þeir hafl hina
allra minstu hugmynd um það. - Gott dæmi upp i þaö
er sagan af drengnum, sem sendur var um kvöld meö
demants-hringinn til gimíteinasalans: þegar hann var
lagður af stað, kom rœningi i eftir honum. Ræninginn
vissi, hvað drengurinn hafði meðferðis hann gekk þvi i
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himót A eftir honum og hugsaöi sér að ráðast á hann og
taka af honum hringinn, |>egar hann terí fhim hjá eyði-
húsi nolcliru, sem k leið hans var. l>ar var strœtið skugga-
legt og fáir á ferð. En þegar drengurínn kom að þessu
eyðihúsi, mœtti honum ungur og hraustlegur hermaður,
sem var að leita að húsi þvi, er unnusta hans var nýHutt
i. Hermaðurínn þóttist vito, að hann vœrí kominn fram
hjá húsinu, sem hann var að leita að, og snerí þvi við,

þegar drengurinn var kominn fri honum, og gekk á eftir

drengnum i áttina til gimsteinasalans. En þegar rœninginn
sá að hraustlegur hermaður var svo nœrrí, þorði hann
ekki fyrír sitt lif að ráðast á drenginn. Þannig slapp
drengurUin úr mikilli hœttu, sem yflr honum vofði, fyrír
pað að hermaðurínn veradaði hann með nœrveru sinni.

Drengurinn vissi ekki, i hvaða ógnar hœttu að hann var
staddur, og herraaðurinn hafði ekki minstu hugmynd um,
að hann vœri að vernda drenginn. En ræninginn — hann
vissi pað. — Og þannig er því farið með pig: Pú heflr
hjálpað mér úr míkilli hœttu. Að sðnnu veit ég, hver
hættan var og hvernig pú hjálpaðir raér úr henni, og
skyldmenni mitt eitt veit pað lika; en pú — pú heflr ekkí
minstu hugmynd um pað. og fœrð að líkindum aldrei að
vita pað með neinni vissu«.

»0g ég verö að láta mér pað lyndan, sagði Snorri;
»»en hafi ég á einhvern hátt getað liðsint pér, pá er ég
lijartanlega glaður yflr pví«.

Nokkru sidar mætti peim riðandi maður. Hann leit

iit fyrir að vera foringi í riddaraliðinu, og stórt sverð hékk
hlið hans. Hann laut áfram og til hliðar um leið og
n fór fram hjá peira, eins og hann langaði til að vita,

hver pau vœru. Svo hélt hann áfram i áttina til Rió. En
fáum minútum siöar kom hann til baka, fór hœgt fram hjá

. I
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þeim, horfði k |mu nokliur augnablilc, og |Mut svo eins og

elding luður veginn til Praia Vermellia.

Snorrí tók eflir þvi, að Elvira hló dálitinn kuldahlút.

ur i baði skiftin, sem ríddarinn fór fram hjá þeim, og það
var eins og hún setti sig út til Imss. að hann g«ti sem
bezt séð fhiman i hana.

»Nú skiUum við«, sagði hún við Snorra, þegar þau

voru komin á miðja leið til Prais Vermelha; »og um leíð

og ég þakka þér af Allu ^Jarta tyrír lyigdina, vil ég biðja

Þig að muna það, að |>etta er föstudags-kvöld og að klukk-

«n er hálf-tólf, þegar við skiUum«.

»En hvi þarí ég endilega að muna |>að?« spurði

Snorrí.

»Af pví það getur vel komið fyrir, að þú veröir

knúður til að segja, hvar pú haflr veríð þetta kvðld*.

»En hver getur knúð mig til að -regja |>að?« spuiði

Snorri.

»Et til vill yflrvðldin«, sagði Elvira. »0g líko vil éji

biðja þig að hafa það hugfast, að ég er gráklædd i kvöltl,

en ekki i dökkum búningi. En hinu vil ég biðja pig að

^eyma, að ég hafl haldið á þessum bðggli, sem ég heíí

undir hendinni. Og ef það stríðir ekki á móti samvizkii

pinni, vil ég að þú haflr það hugfast, að við hðfum verið

á gangi saman eftir pessum vegi frá pvi að klukkan v:ir

tiu i kvðld. Viltu lofa þessu?«

»Eg skal gjðra eins og'þú biður«, svaraði Snorrí.

»HJartans þakkir!« sagði Elvira. »Ég treysti þir.

Góða nóttt«

Snorri bauð henni góða nótt og horfði á eflir henni,

uns hún hvarf fyrir nœstu bugðuna á veginum, og honiim

virtist hún hlaupa við fót.

Næsta mánudag, þegar Snorri kora i leikhúsið. var



pw lyrír ungur ttndirforíogi úr ríddaraUdinu; hann heilH-

aði Snorra kurteitlega og kvaðst heita Palmeró.

>Ég er sendur til þin frá Perreira orunta«, sagði

Palmeró.

»Ég iMkki hann ekki«, svaraði Snorri.

»En hann |>ekkir |>ig«, m»Ui Palmeró.

»0g hvad vill hann?« spnrdi Snorrí.

»Hann bidur þig allra vintamlegast, aö koma i dag
«udur tU Praia Vermelha og bera vitni i mili ungirú El-

viru Lage«.

»En ef ég vil ekki fara«, svaraði Snorrí. »hvad |>á?«

»Pá veikir þú milstað vina þinna«.

»Ég skal |>& fara með |>ér«, sagði Snorrí; »en fyrst

verð ég t>ó. að fá leyfl húsbónda mins«.

»Pad leyH er þegar fengid«. sagði Palmeró.

Snorrí lagAi svo af stað med Palmeró. og óku |>eir i

tvílijóludum léttivagni suður Ul Prafa Vermelha, sem er
cin af undirborgunum i Rió de Janeiró. og skamt frá Bota-
fógó, og dregur nafn sitt af hinum rauða sandi, eða leir,

sem þar er i Qörunni. Skamt frá Praía Vermelha stcndur
mikil og reisuleg bygging; það er herforingja-skólinn. Par
námu I>eir Snorri staðar. Palmeró visaði Snorra inn i

herbcrgi, sem var nœrri framdyrum skólans, og bað hann
að bíða þar, þan ó til að á hann yrði kaUað. EUir að
hafa beðið par nokkra stund, kom gamall hermaður og
vísaði Snorra inn í sal allrailfinn, sem var uppi á loflinu í

sitólanum. f öðrum endanum á salnum var hár pallur. og
sátu þar þrír aldraðir raenn í herioringja-búningi, og var
sá iang-raiostur, sem i miðið var. TU vinstri hliðar við
pallinn sat ungur maður i einkennisbúningi við borð og
hafði skjöl fyrir traman sig og penna i hendi; við hlið
hans sat miðaldra maður, einevgður, í herforingja-búningi.
Kn á bekk fyrir framan pallinn sátu tvœr konur, og hjá
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|>eini aldraður maður bir og herðibretAur i aiþýAumanna-

búningi. Þau ineru baki aA Snorra, lem var visaA Ul sst-

is rétt lyrir aAan |>au, svo hann sA elilti framan i pau, en

hann |>óttitt vita aA önnur lionan v«ri Elvira, þvi hún var

gráltladd og hafAi blsju fyrír andlitinu.

Snorrí var varla seztur, |)egar litli Aldungurínn á

pallinum baA hann aA standa i tetur og tkýn frá þvi,

hvaA hann béti, hvaA gamall hann v«rí og hvaAa atvinnu

hann stnndaAi, og eins, hvar hann aettl heima. Snorri

skiýrAl frá þvi ðllu rétt og greinilega ug setlaAi aA pvi búnu

aA set}a sig niAur aflur, en i þvi stóA eineygði maAurínn á

tœtur og skipaAi honnm meA þrumandi raust aA setjast

ekki fyr en hann varrí búinn aA svara ðllum peim spurn-

ingum, sem fyrír hann yrðu lagAar par t salnum.

»0g fyrsta spurningin er petta«, sagAi eineygAi roað-

urínn: »I>ekkir pú Jóaó Lage7«

»Nei«, svaraAi Snorri.

»HefurAu aldrei séA hann?«

»Ekki svo ég viti«.

»Nú lýgur púl« sagði eineygði maðurinn byrstur.

»Fðrum hœgt — förum hœgtl« sagði litli maðurínn á

pallinuro; »getur verið að hann segi petta satt«.

»En pekkirðu ungtrú Lage?« spurði eineygði her-

foringinn.

»Hvaða ungfrú Lagé?«

»Mér ber að spyrja en pér að svara«, sagði eineygði

forínginn póttalega. »Ég pekki ungfrú Eloiru Lage«, svar-

aði Snorri, en sarot var hann ekki alveg viss uro, hvurt

seinoa nafn Elviru væri nú Lage*.

»Er langt siðan pú kyntist henni fyrst?«

»Já pað er nokkuð langt siðan,« svaraði Snorri, en

hann vissi samt ekki nema að hann værí að skemma raál-

stað Elviru með pvi að segja pað.
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»Hv«d Ungt er sidan?« tpurði eineygdi liertoringinn.

»l»«d er mér ómðgulegt að segja upp á dag«, svaraAi

Snorri.

»Engar vifllengJurU sagdi eineygði lierforinginn byrst.

ur; »pú veiit vel, livenœr og livar pid kyntust fyrst*.

»Pörum hagt og gaetilega«, sagði litli öldungurinn;
»getur veriö að hann muni pað elcki upp á dag«.

»0g STo er pad atriði ekkert áriAandi«, sagði niað-

urinn, sera sat hJA honum.
»Og svo er þaö atriði hreint ekkert «ridandi«, siigði

litli öldungurinn n>Jög spekingslega.

»Hvenœr var pað, að pú sást ungfrú Elviru Lage
siðast?« spurði eineygði herforinginn.

»Á fðstudags-kvöldid«.

»0g hvar sástu hana pá?«

»f Rió«, svaraði Snorri, og honum sýndist i:ivira

hreyfa sig ofurlitið á bekknum. — Gat pað verið að hann
hefði talað af sér? hugsaði hann.

»0g hvað var hún að gjöra í Ríó pað kvöldl«

»Hún var að flnna mig«.

»0g hvað vildi hún pér?«

»Er ég skyldugur til að segja hér frá málefni, sem
eingöngu snertir mig og ungfrú Lage, en engan annan«,
sagði Snorri vandrœðalegur, pví hann fann að hann var
nú kominn i torfœrur, sem ilt var að komast fram úr.

»Engar vifllengjur!« sagði eineygði herforinginn;
svaraðu þessari spumingu mótpróalaust^.

»Nei, þessari spurningu parf hann ekki að svara«,
sagði maðurinn, sem sat hjá konúnum,»pví húnkemurekki
máleíoinu neitt við«.

»Getur verið að hún komi ekki aðal-málefninu við«,
sagði litli maðurinn, »sleppum henni þvi alveg«.
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»Vantu lengi með angfrú Lage á föstudags-kvöldið?<r

spurði eineygði herforinginn.

»Já, all-lengi«, sagði Snorri. Honum virtist Elyíra

hreyfa sig aftur ofurlitið i sœtinu. Hafði hann aftur talad

af sér?

»Varstu með henni þegar klukkan vartiuum kvðldið?*

»Ég var kominn að heiman, þegar klukkan var tiu;

en eftir að ég fór að heiman var ég ekki með öðrum eii

ungfrú Elviru Lage«.

»Hvenœr skildír pú við hana um kvöldið?«

»Þegar klukkan var hálf-tólf«.

»Hvar skildir pú við hana?c

»Á Vermelha-veginum«.

»0g hvar á þeim vegi?«

»Á miðri leið milli Praia Vermelha og Rió«.

»Fórstu aldrei sunnar pað kvðld?«

»Aldrei«.

»Mintist hún á Jóaó bróður sinn pað kvöld?«

»Nei«.

»Nú lýgur pú á ný!« mœlti eineygði hcrforinginn.

»Förum hægt — fðrum einstaklega hœgt«, sagði litli

maðurínn; »má vel vera að hann segi þetta satt«.

»En hvernig var hún búin-petta kvðld?« spurði ein-

eygði herforinginn.

»Hún var gráklœdd*, svaraði Snorrí.

»Hafði hún ekki svartan böggul meðferðis?«

»tlei, ekki svo ég sæi«, svaraði Snorri, og um leið

sá hann að Elvira ypti öxlum ofurlitið. Ef til viU hafdi

hann enn talað af sér?

»Mættuð pið nokkrum á Vermelha-veginum um

nóttina?«

»Já«.

»Hveijum?«
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»Ridandi hermanni«.

»0g þá er eitt atriöi eftir, sem ég og tierrétturinn

þarf sliýlauat að vita«, sagði eineygði lierforínginn mjög
iuiireysingslega, nog það er þetta: Er ungfrú Elvira Lage
heitniey |>in?«

Snorrí varö alveg forviða, þegar þessi spurning var
lögrt fyrír liann. Á dauða sinum átti liann von, en elclci

þvi, að liann yrði spurður að öðru eins og þessu. Nú var
hann alveg ráðalaus að svara, þvi ef liann segði að Elvira
væri lieitmey sin, var hann fyrst og fremst að fara með
ósannindi, og i öðru lagi gat hann móðgað hana sjálfa með
þvi að segja það, og ef til vill veiltt málstað hennar um
leið, þvi hann hafði enn elclci hugmynd um, hvað henni
var geflð að sðk. En ef hann neitaði þvi, að hún væri
hcitmey hans, gat málefni hennar ekki siður verið hætta
búin, þvi hann þóttist viss um, að spurningin væri lög»
fram í einhverjum vissum tilgangi.

oEr ég skyldugur til að svara svona spurningu?«
spuröi Snorri eftir litla þögn. Hann sáriangaði til að ráð-
ast á eineygða herfcringjann og berja hann,

»I»ú verður annaðhvort að gjöra«, svaraði eineygði
herforinginn, »að svara þessari spurningu útúrdúralaust,
eða að öðrum kosti segja, hvaða erindi ungfrú Lage átti

við þig siðastliðið föstudagskvöld«.

»Ég mótmæli þvi harðlega, að slik spurning og þessi
sé lögð fyrir þennan unga mann«, sagði maðurinn, sem
sal hjá konunum, og hann stóð upp um leið. »Ég mót-
niæli þvi af þeirri einföldu ástæðu, að spurningin kemur
eiíki málinu minstu ögn við, og er þar að auki i mesta
máta ósvifnisleg. Alt, sem maður þessi þarf að segja
hér, er hann þegar búinn að segja, og heflr um leið marg-
sannað það, að ungfrú Lage var með honum frá þvi að
Itlukkan var tiu og þangað til hún var hálf-tólf á föstu-
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dagskvöldið i sidasUidinni vilcu. Og jafnframt er það sann-

að, að ungtrú Lage gat ekki verið kona sú, sem flotti Jóaó

Lage út i skipið á Botafógó-böfn, þegar klukkan var liálf-

elleiu um kvöldid. L^ltéutjórinn i Rió heílr þegar l>or-

ið |Mi#, að pCMÍ ungi HMi*ur liefi ekki komið i leikhúsið á

föstudagskvöidið; og lanlMMnt Palmeró hefir borið það,

að hann hafl mætt ungfrú r>^e norðanlega á Vermelha-

veginum, þ^ar klukkan var um ellefu, og með henni haii

verid ungur maður, sem eftir lýsingunni að dæma erþessi

sami maður sem stendur hér. Alt þetta sannar pað ótvi-

ræðilega, að ungfrú Lage er sakiaus af að hafa flutt l>ródur

sinn i dularbúningi út i skipið á Botafógóvik þegar kluklt-

an var hálf-ellefu á föstudagskvöl^a. Ég skora þvi á þij;,

Ferreira ofursti, að láta mál þetta falla niéur með öllu, að

roinsta kosti að J>vi leyti, er ungfrú Lage snertir«. Hann

horfði beint framan i litla manninn á pallinum um leiðog

hann sagði sidustu setninguna.

))Já, að avo miklu leyti, sera það snertir ungfrú Lage,

skal málið falla niður«, sagði litli maðurinn.

»Nei, engan veginnl« sagði eineygði herforinginn ug

hristist af vonsku; »ég skal aldrei hœtta fyr en ég hefi

sannað það, að það var ungfrú Lage og engin önnur, setn

flutti Jóuó út i skipið á Botafógó-vik, þegar klukkan var

hálf-ellefu siðastliðið föstudagskvðld. Maðurinn sem léði

þeim bátinn, heflr svarið það, að hann hafl heyrt Jóaó

Lage kalla svartklæddu konuna systur sina; og hann sá huna

fara beint norður tíl Ríó, strax eftir það að hún skiiaði

bátnum aftur. Þetta heflr hann svarið. Hún er þvi seli

um það að hafa hjálpað bróður sinum til að strjúka. -

Nei, málið, að því leyli sem það snertir hana, getur [elilvi

fallið niður að svo stöddu«.

»Förum hægt og undur {^ælilf'íja*, sagði litli ðldiing-

urinn; vmálið verður að falla niður að svo stðddu. Uiig-
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frú Lage má nú fara heim, og |>essi ungi maAur þama. Og
cg fæ ekki betur séd, en að hann hafi fyllilega sannad, að
stúlkan sé alveg saklaus at þeirri ákæru, sem á hana hefir

verið borin«.

Eíneygði herforinginn var sótsvartur i framan af

Yonzku, og hann ætlaði að fara að segja eitthvað meira,

en litli maðurinn sagði rétti slitið, og i þvi stóðu allir upp
og fóru út úr salnum.

Snorri ætlaði að ná tali af Elviru, þegar hann kom
út, en hún hneigði sig að eins litillega, um leíð og hún
gekk fram hjá honum, og sagði ekki orð. Fám augnablik-

um síðar steig hún upp i skrautlegan vagn, sem beið úti

á veginum lyrir framan skólann. Vagninn hélt svo sam-
stundis af stað suður veginn, og litlu siðar var hann horf-

inn. En Palmeró ók nieð Snorra norður til leikhússins í Rió.

t*ad var eitt kvöld, nokkrum vikum eftir petta, að
húsbónda Snorra og leikendunum var boðið til vcizlu suð-

ur 1 Pralfl Vermelha. Og þó Snorri væri ekki einn afleik-

endunum, vildi húsbóndi hans að hann færi með
þeiiii. — Sá, sem stofnaA hafði til veizlunnar hét Pedró
Caldas (frændi skáldsins mcA þvi nafni), stórauðugur mað-
ur og allmikill rithöfundur. Hann átti mikið og skrautlegt

hús í Praía Vermelha og stóra aldingarða umhverfis. Hann
var cins og flestir efnaðir Braziliutnenn, frábærlega gest-

risinn, og var hús hans jafnan troð-fult af aAkomandi fólkl,

cinkum listamönnum, skáldum og leikfóiki.

Snorri fór með húsbónda sinum og leikendunum i

veizluna til herra Caldns. f»ar var manníjöldi mikiU sam-
ankomin:i og mikill glaumur og gleöi. Htrra Caldas tók

á móti leikendunum með mil<lum fögnuði og heilsaði

Snorra nijög vingjarnlega; og viríist Snorra hann vera all-

niikið svipaður aldraða mannínufii sem sat hjá Elvíru í

salnum í herforingja-skólanum, daginn sem hann var kall-
i. MAGNÚS BJARNASON. r.raziliufararnlí, 6
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aður þaogað sem vitni. En þetfa gat pó ekki verið sami

madurinn, þvi herra Caldas var hreint ekki eldri en fcrtugur

Pegar nokkuð var liðið á kvöldid, var byijað að

dansa, og tók þá Snorri eftir þvi, að ung og sérlega tigu-

leg kona gekk inn i dans-salinn. Fólkið heilsaði henni

mjög virðulega, eins og hún væri kona af hærri stigum.

Snorra fanst endilega að hann hafa séð þessa friðu konu

einhvern tima áður, og honum datt í hug að þetta væri

Elvira, en þó virtist honum að hún ekki vera verulega lik

henni i vexti. Hún gekk aldrei þar um salinn, sem Snorri

var og virtist ekki gefa honuin neinar gætur. Hún talaði

stundarkorn við nokkrar heldri konur, sem þar voru, hún

dansaði stuttan vals við herra Caldas, og settist síðan á

einn legubekkinn hjá aldraðri konu og fór að tala við

hana; en þegar minst varði, var hún horfin úr danssaln-

um, og Snorri sá ekki, hvort heldur hún hafði gengið út i

garðinn fyrir framan húsið, eða farið inn i borðsalinn fyrir

innan.

Svo leið nokkur stund. Hljóðfæraslátturinn var alt

af að verAa f^ugri og meira hrifandi, fólkið dansaði af roesta,

kapiH, og Snorri sat á einum legubekknum eins og i leiðslu

og tók ekki |>étt i dansioum. Hann var að hugsa um þær
ÓlöIIu og Elviru. En alt i einu kom litill svertingja-dreng-

ur til hans og rétti hoDam miða, sem þetta var ritað á:

»Elvira Lage biéur herra Snorra Kolbtiimon að gjöra svo

vel 09 fintm sig«. Snorrí Isb miðaan o^ spurði drenginn,

hvar hans gaeti fundtd ungfrú Lage.

»FyIgdu mér e#ir«, svaraði drengnrím.

Snorri fœ- svo með drengnnm. Peir gengu út i gíirö-

inn og komu v<m bráðara að lágu, skrantiegu 'sumarhúsio.

sem stóð 1 f^ruœ pálmaviðar-lundi sannarlega i aldin-

garíMnum. Dyrnar á »samar-húsinu«( voru í hálfa gátt og

É.
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sagði drengurinn Snorra ad fara par inn og biða par,

pangað til ungfrú Lage lcæmi.

Snorri gelck inn i »sumarliúsid« og lét hurdina aftur

á eftir sér. Hann sá að hann var lcominn i sltrautlega

stofti. Par voru mjúlcir legubeklcir og hœgindastólar og
dýrir dúkar á gólflnu. Til annarar handar i stofunni voru
tvær eða prjár dyr, en pær voru aftur. — Snorri settist á

einn legubekkinn og bjóst vid ad Elvira kæmi á hverri

stundu. Litlu sídar opnuðist einar hliðar-dyr og inn i stof-

una gekk hin unga, friða og tigulega kona, sem hann hafði

séö i danssalnum um kvöldið. Hún var nú hvitklœdd og

á barmi hennar voru nokkur ný-uppslitin, fögur blóm.

Hún var að sjá svo blómleg og yndisfrið og allar hreyflngar

hennar svo mjúklegar og fuHar yndis og fegurðar, að Snorri

mintist ekki að hafa áður séð svo elskulega konu - jafn-

vel Olalla var ófrið i samanburði við hana, Gat pað verið,

að petta væri Elvira?

Pessi elskulega kona gekk beint til Snorra, rétti hon-
um hönd sina og sagði:

sPekkir pú mig ekki? Ég er hún Elvira— Elvira Lage«.

Snorri spratt á fætur, tók hönd hennar, heilsaði

henni mjðg hæversklega og sagðist ekki hetði pekt hana,

ef hann hefði ekki heyrt hana tala.

»I>að var ekki von að pú pektir mig«, sagöi hún, »pvl

pú hefir aldrei séð andlit mitt fyr — ég hefl alt af haft

blæju fyrir andlitinu, pegar pú hefir séð niig. En nú hefl

ég sent eftir pér til að pakka pér fyrir pað, hvað pú hjálp-

aðir mér drengilega um daginn. Pað var vegna framburð-
ar pins fyrir herréttinum, að cg slapp úr peirri miklu hættu,

sem yfir mér vofði. Mig langar til að launa pér pessa

drengilegu hjálp pina; og paö var til pess aö geta talað

hér við pig, að ég fékk herra Caldas, móðurbróður minn,
til að stofna til pessarrar veizlu og bjóða hingað húsbónda
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þinum og öUu leikfólkinu. Eg er vel efnum búin og gæti

þvi launað þér t^álpina með álitlegri peninga-upphæð; en

fyrst og trenist þykist ég vita, að pú munir ekki þiggja aí

mér peninga, og svo er hitt, að hjálp pin er svo mikil og þess

eðlis að ekki er hœgt að launa hana með guUi og silfric.

»Tölum ekki um peninga*, sagði Snorri, itþvibœðier

það, að hjálp min er ekkí launa verð, og svo er hitt,aðég

mundi álita að cg væri litilsvirtur, ef mjer vœru boðnir

peningar fyrir þá hjálp, sem ég veitti ai fúsum vilja«.

»Þetta hugsaði ég«, sagði Elvira; »og þessi orð þin

sannfæra mig enn betur um það, að þú sért góður og göf-

ugur maður. Ég býð þér þvi ekki peninga eða aðrar gjaflr, en

einlæga og hreina vináttu mína og fólks mins vil ég bjóða þér«.

»Já, vináttu þina og fólks þins vil ég þiggja«, sagði

Snorri og tók i hönd Elvíru, »og henni vil ég halda alt til

æflloka, þvi hún er mér meira virði en alt gull og allir gim*

steinar, sem til eru i Brazíliu«.

Hann þrýsti kossi á hönd hennar, en hún dró hana

að sér með hægð, og það komu tár i augu hennar. Þau

settust svo niður á legubekkinn, og hún sagði honum ýniis-

legt af högura sinum, en mintist ekkert á bróður sinn, Jóaó

Lage, eða vandræði þau, er hún hafði ratað i hans vegna.

Þegar Snorri fór heim um nóttina, var hann með

öllu hœttur að hugsa um hina ógæfusðmu ÓlöIIu; — hún

var nú gleymd oggrafln i hinu einverulega, myrkva og gleði-

snauða nunnuklaustri fyrir sunnan Rió de Janeiró. En

Eivira Lage — hin unga, yndisfriða og elskulega Elvira —
var hin eina sál i heiminum, sem hann unni af ulluhjarta

og hugsadi eingöngu um.

m
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VII.

Par cr nú til að taka, sem fyr var frá hornð, að vlð
félagar þrir sigldum suður til Santos. Við komum þar inn

á höfnína seint um kvöld og fórum á land morguninn eftir.

Um nóttina kom bátur úr landi og sótti Gyðinginn og ungl-
ings-pillinn, sem með honum var. Munkurinn var á þilj-

um uppi, pegar peir voru að fara; hann sagði eitthvað i

lágum hljóðum við piltinn, svo krossaði hann sig og puldi
baen á latinu. Par næst lór hann ofan i káetu skipstjórans.

En um morguninn var hann horflnn af skipinu. Okkur
þólti vænt um, að hann var farinn, þvi okkur hafði pótt
hann alt annað en skemtilegur samferðamaður, og mér
haföi alt af, frá pví fyrst að ég sá hann, staðið verulegur
beygur af honum, prátt fyrir alla guðrækni hans og hæ-
versku, sem i raun og veru var eintómt yfirskyn og uppgerð,
eins og siðar kom í Ijós. Við áttum eftir að kynnasl hon-
uni betur.

Pað var okkar fyrsta verk, cnir að við komum á land
i Santos, að ganga yfir að lögreglustöðvunum og sýna yfir-

manni lögregluliðsins annað bréfið, sem yflr-Iögrcglustjór-

inn 1 Rió dc Janeiró hafði skrifað með okkur. Bréflð var
iið visu stilað til lögreglustjórans i Saó Pauló, en pað var ó-

!æst og við höfðum leyfi til aö sýna pað, hvaða yflrvaldi

sem var.

Lögreglustjórinn i Santos var mesta Ijúfmenni og tók
okkur vcl. Hann skrifaði í vasabók sína lýsing á Skúla,
og sagðist skyldi láta nienn sina komast að pvi, hvort hann
væri þar i borginni. Hann gaf okkur j'ms góð ráð við-

vikjandi feröalagi okkar, og sagöi aö viö skyldum alt af

lála lögregluna vita, hvar viö héldum lil og hvcrt viö fær-

iini. En ekki gat hann sagt okkur ncitt um Senoritu eöa

-!.. I
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1

fólk hennar. — En þtð tx^tti okkur nœsta kynlegt, þegar

hann sagði okkur, að lýsing sú, er við gáfum honum al

Skúla, v«ri i öllum atriðum nákvœmlega eins og lýsing á

Norðmanni einum, sem nýlega haföi strokið frá Montevideó

og sakaður var um, aö hafa stolið mjög áriðandi skjölum,

sem snertu stjórnmál, eða heimulegan samning milli tveggja

rikja. Nafn þessa manns vissi lögreglustjórinn ekkí, þvi

Iðgreglan i Montevideó, sem sendi honum lýsing.ina á

manninum, var alveg ókunnugt um það. En pað fylgdi

með, að ung kona vœri i för með honum, og var henni

lýst aö öliu leyti alveg eins og vid lýstum Senoritu.

nÉg fæ ekki betur séd«, sagði lögreglustjórinn, »en

að þessi maður, sem lögreglan i Montevideó vill krœkja i,

sé einmitt sami raaðurinn, sem þið eruð að leita að«.

Við brostum, og sðgðum að slikt mundi ekki getn

átt sér stað, þvi Skúli vœri frábær ráðvendnis- og meinleys-

ismaður og mundi sizt af öllu taka sér fyrir hendur, að

stela eða rœna stjórnarskjölum, sem hann enganveginn gæti

hafl hið minsta gagn at.

»En það er ekki nein sönnun fyrir þvi, að hann haíi

stolið skjölunum, þó hann sé sakaður um það<, sagði lög-

reglustjórinn; einhver gat hatagjört þaðiblóra við hann«.

Okkur fanst það lika sérlega ólíklegl. Við gátum

imyndað okkur, að Skúli hefði ratað i mjög alvarlegt

og fáheyrt æflntýri — helzt ásta-æflntýri. En að hann

hefði iarið alla leið suður til Montevideó og væri nii

á leiðinni norður aftur með alt lögregluliðið á struadínni

á hælunum á sér, það var nokkuð, sera okkur gat ekki

komið til hugar. Það var hið óliklegasta af öllu óliklegii,

sem hsegt var að hugsa sér, cða svo fanst okkur Snorra.

Vtð dvöldBm að eins tvo daga í Santos. En á meðan

vid vorum þar, kom dálitið atvik fyrir, sem síðar haföi

allmdila þýðingu fyrir ^kur, einkum mig.
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Þannig stóð á, seinni daginn, sem við vorum i Sant-

os, ad þeir Ólafur og Snorri gengu slcömmu eftir hádegið

suður með höfninni til að flnna mann þano, er lofað hafdi

að flytja olclcur til Saó Pauló daginn eftir; en ég var eftir i

gistihúsinu, sem við héldum til i, pvi ég var elclii vel frislc-

ur þennan dag, og œtlaði ég aö halla mér út af og sofna

stundarlcorn. En hvernig sem ég reyndi til ad festa blund

var mér það ómögulegt fyrir hávadanum, sem alt af var i

húsinu, Mér huglcvœmdist þvi að fara út og ganga ofan

að sjónum og setjast i forsœlu við eitt vöruhúsið.

Á bryggjunni við vöruhúsið var milcið af Icössuni og

tunnum og vöru-selclcjum, en enginn var þar við vinnu og

elcicert slcip lá þar nœrri. Inni i vöruhúsinu voru samt

einhveijir að tala saman. Eg settist á polca milli tveggja

stórra kassa pétt við húsvegglnn, tók upp vasabók mina og

sicrifadi nokkrar linur. Fáura minútum siðar sá ég, að

unglings-piltur gekk med hægð fram bryggjuna og skimaði

i allar áttir. Hann gekk skamt frá mér, en tók ekki eftir

niér, af pvi annar kassinn var milli min og hans, þegar

hann gekk fram bryggjuna. Það var auðséð að hann hafði

átt sterka von á því, að einhver vœri þar á bryggjunni,

og var eins og honum félli það afar-illa, að hann sá þar

engan; hann ypti við og við öxlum og bar sígtil likt og maður,

sem verður fyrir sviplegum vonbrigðum. Ég gat ekki séð fram-

m i hann, nema á vangann, þvi hann sneri baki að mér

<)g gekk fram bryggjuna. P'remst á bryggjusporOinum var

mikið af ýmsu hrasli, og var þar því mjðg ógreitt yflrferð-

ar. þegar pilturinn var kominn fram á endann á bryggj-

unni, steig hann upp á litinn kassa, sem stóð þar á blá-

brúninni, og ætlaði um leið að snúa sér við; en i sömu

andránni sporðreistist kassinn, eða lét á einhvern hátt

undan, svo pilturinn misti jafnvægið og datt aftur á bak

út af bryggjunni og ofan i sjóinn.
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Eg hljóp satnalundis fnnnábryggjuspordinn.en bjósl

pö vld að pilturinn mundl geta bjargad sér hjáiparlaust

|»vi nilega hver einasti lcarlmaður, sem er fœddur o)^ upp-
alinn i Brasiliu, er syndur eins og selur. En mér brá eklci

litið i brún, er ég sá, að pilturinn iiafdi ekki náð sund-
tðkunum og kunni auðsjáanlegu ckki ijl sunds. Hann barð-

ist um i sjónum, saup ákaflegu hveljur og var i pann vck-

inn að drukna. — í einhverju otboði fór rg úr treyjunni

og vestinu og tók af raér skóna (og inisti annaii peirra i

sjóinn i ofbodinu, sem á mér var), og ileygði mér út nf

bryggunni til piltsins, pó mér ú hinn bóginn v;eri pað full-

IJóst, að ég vœri englnn verulegur sundmaður — en kunnr
aO eins að fleyta mér.

Pað er sagt, að góður vilji sé Jainan sigursœll, o«

sannaðist það hér. Ég náði furðu fljótt í piltinn og tókst

að halda honum uppi um fáein augnablik, pó ég hafl nii

ekki hina minstu hugmynd um, hvernig ég hefl farið að pvi,

en vist er um pað, að ég hefl hreint ekki tekið peim tðk-

um á honum, sem góöur sundmaður hefði gJðrtW' sliku

tilfelii. Samt sem áður tókst mér að halda hölði piltsins

upp úr sjónum, pangað til að tveir menn komu á bát frá

nœstu bryggju fyrir norðan og björguðu okkur. feir höfðu

séð pcgar pilturinn datt út af bryggjunni, og lögðu pá strax

af stað til að bjarga honum. En samt heföu peir oröið of

seinir til að bjarga lííi hans, hefði ég ekki gjðrt pað seni

ég gjörði.

Pegar mcnnirnir voru búnir að koma mér og pilt-

inum aftur upp á bryggjuna, tók ég cftir pvi, mér til mik-

illar undrunar, að pcssi uogi raaður, sera ég hafði bjargað,

var enginn annar en pilturinn, sem komið hafði mcð okk-

ur frá Rió — pilturinn með ðrið á hálsinum — hinn fá-

talaði, dularfullí Símonó.

wGóðir menn, fyrirgefið mérl« sagði hann, pegar hann



var búinn aA ná sér aA mestu eftir þenna iirakning; »en

má ég spyija, liver |>aA var, sem l\jáipaAi mér?«

*Pbö var þessi maAur þarna«, sAgAu bátsmennirnir

()t(
l)entu A mig; »et liann liefAi eliiti fleygt sér út af brygg*

unni á ettir þér og huldiA þér uppi þangaA til viA lcomnm,

|>á )ier<AlrAu nú veriA aA bijótast um i hreinsunareldinum«.

ÞaA var eins og piitinum yrAi bilt viA aA heyra paA,

ið ég hefAi bJargaA honura. Hann leit tii min sem snöggv-

ast, hálf-flóttaiega, og h&if-raunarlegnoghneigAisiglitiliega;

svo sneri hann sér undan og fór aA vinda sjóinn úr treyj-

unni sinni. AA iitilli stundu liAinni Itvaddi hnnn olticur,

iii'lt af staA upp bryggjuna og hvarf fyrir suAausturhorniA

á vöruhúsinu.

»Hann virAÍ!>t. elilii hafa mikið af palckarorAum á

liöndum pessi unglingur«, sögðu nicnnirnir pegar piiturinn

vai' farinn.

l^g sagði ckki ncitt, en ég hugsaAi iikt og þeir. Samt

komst ég á aAra skoAun fáuni minútum siAar, þvi þegarég

var nð ganga heim að gistihúsinu, þá gekk pilturinn i veg

lyrir mig og rétti mér hönd sina. Hann hafði beðið eftir

mcr fyrir vestan vöruhúsið.

«Kg þakka þér fyrir lífgjöflna*, sagði hann og lcil uni

ieið i kring um sig, cins og hann vœri hræddur við citt-

hvað; »en þó þykir mör mikið fyrir þvi, að pú skyldir

verðn til þess að bjargn mcrc.

))0g hvers vegna þykir þér fyrir þvi?« sagði ég.

)>Kg vcít það ckki«, sagði hann i mjúkum og þýðum
róm, cins og stúlka væri að tala; »cggctckki sagt af hvciju

pað cr, að mér þykir fyrir þvi. Samt niun ég aldrci glcyma

þvi, að það varst pá, scni bjargaðir líri mínu, þó ég á hinn

bóiíinn hcfði hcldur kosið, að cinhver annar hcfði orðið

til þessw.
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»En niig langar til að vita, af hvaða ástaeðu þú hefð-

ir heldur kosið það? sagði ég.

»Eg get ekki sagt það«, sagði pilturinn ; mér er ómögu-
legt að segja pað«. Og um leið sá ég að augu hans flutu

1 tárum. Hann hneigði sig hæversklega, sneri sér frá mér,

,> gekk rösklega norður götuna og hvarffyrirnæstagðtuhorn.

Mér þóttu orð piltsins, og sðmuleiðis framkoma hans,

sérlega óviðkunnanleg, og ég hélt endílega að hann væri

ekki með öllum mjalla — og hið sama hafði ég stundum
hugsað á leiðinni frA Rió til Santos; — og pó var eitt-

hvað pað við hann, fanst mér, sem bar vott um viðkvæmt
hjarta og góðan innri mann — eitthvað kvenlegt og kjark-

litið og óproskað, sem ég hlaut að bera virðingu fyrir og

vorkenna. En jafnframt var eitthvað pað við hann, sem

var dularfult og fráhrindandi og mér stóð hálfgjörður

stuggur af. — Mér pótti samt innilega vænt um, að hafa

getað bjargað lifi hans, enda hafði petta atvik töluverða

pýðing fyrir mig og okkur félaga nokkru siðar, og ef til

vill var pað hið eina verulega happ, sem fyrir okkur kom
i allri ferðinni. —

Pað eru um Qörutíu og sjö milur enskar, eða vel pað,

frá Santos til borgarinnar Saó Pauló, sem stendur á há-

slétlunni fyrir vestan StraadQölIin (Serra dó MarJ, og lang-

aði okkur lil aö fara alla pá leið á einum degi. Maðursá,

er lofað hafði að flytja okkur pangað, nefndi sig Filipc.

(Pað var skirnarnafn hans). Hann var Spánverji, litill og

horaöur og haltur i tilbót. Hann hafði lofað pvi statt og

stððugt, að leggja af stað með okkur frá Santos klukkan

hálf-átta að morgni og koma okkur til Saó Pauló fyrir sól-

arlag um kvöldið. Kvaðst hann eiga tvo eldíjðruga miil-

asna, sem geymdir væru hjá bróður hans, sem bjó par scm

aðalvegurinn, vestur um fjðllin, byrjaði. — En pegar klukk-

an var hálf-átta um morguninn, var Filipe ekki kominn á
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pann stað, sem hann hafði tiltekið. Svo liðu tveir timar

og cl(kert sást til hans. Þegar klukkan var næstum tiu,

fór Snorri heim til hans og náöi honum i rúmi og varö

að bíða eftir honum í fullan klukkutima, meðan hann var

að snœða morgunverö og búa sig af staö. Þaö var pví

komiö undir hádegi, þegar viö loksins lögðum af stað frá

Santos. Svo þegar við komum þangað, sem bróðir hans

Fllipe átti heima, voru múlasnarnir ekki heima við. Það

gekk langur timí i að leita að þeim, og koma þeim heim

og Ipggja á þá aktýgin; og svo pegar peir voru loksins

komnir fyrir vagninn, þurfti Filipe að snúast i ýmsu: leita

að svipu, tá sér að drekka, festa cina Qölina i botninn á

vagninum og tala langt launungarmál við bróður sinn; og

seinast, þegar öllu þessu var lokið, bað hann Snorra að

borga sér keyrslu-Iaunin, sem hann sagði að ekki gætu

verið minna en eitt pund sterling i ensku gulli, (Enskir

gullpeningar voru algengir i Braziliu á peim árum). Hann

sagði að pað kæmi scr makalaust vel, að petta væri borg-

að fyriríram. — Alt petta tafði svo fyrir, að pað var kom-

ið undir nón, pegar Filipe loksins ók af stað mcð okkur

frá húsi bróður sins.

Braziliumenn eru yfirleitt sérlega bóngóðir og allra

manna gestrisnastir, en peir eru jaínframt fremur latir og

værugjarnir. Þeir fara seint að hátta á kvöldin, og cru

þvi alt annað en árrísulir. Á ferðalögum eru pcir fram iir

öllu hófi slórsamir og seinir til að leggja af stað. wEkkcrl

liggur á«, segja peir, og reykja ilmandi sigarettu i mcstu

makindum. En pegar peir eru loksins lagoir af stað, pá

fara peir mikinn og eru jafnan úthaldsgóðir.

Fylgdarmaður okkar hafði alla ókosti Braziliumanna,

en engan af kostum peirra. Það var eins og hann hefði

cinsett sér, eöa verið keyptur til pcss, að gjuia alt, scni

honum væri mögulegt, til pess að við kæmust sem styzt

;).
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áleiöis þennan dag. Hann lét að visu svipuna riða ótt
0){

titt á múlðsnunum, en samt leyfði hann þeim eltlti að
hlaupa nema fáa faðma i senn. Alt af við og viðvarhann
að fara ofan úr vagninum, til að laga aktýgin eða gjöra
við sætið, sem var laust. Hann purfti alt af að fá sér nýtt

og nýtt Iteyri (hrislu), og hann fór heim að næstum þvi

hverju einasta húsi, sem við veginn var, til að fá sér að
íirekka, og lika purfti hann endilega að hafa tal hverjum
manni, sem mætti okkur. Alt petta tafði svo för okkar.að
um sólarlag vorum við komnir að eins hálfa fjórtándu milTi

frá Santos. En i Braziliu er mjög skamt á milli sólailags
og dagseturs; pað má svo heita, að myrkrið sé skollið ú,

strax og sólin er gengin undir. Pað var ekkert túnglsliin

þetta kvöld, og gátum við pvi ekki haldið lengur áfram,
þegar sólsett var, enda var Filipe alveg óláanlegur til pcss!

Við fórum par heim að húsi, sem var skamt frá veginum,
og báðum um að fá að vera par um nóttin og /nr það
auðfengið. Húsráðandi tók okkur ei.is og viö værum
hræður hans; bezti kvöldverður var á borð borinn, og var

þó pefta langt frá pvi að vera ríkismannsheiniili; og svo

þegar kvðldverði var lokið, var slcgið upp dansi, eins og

siður er meðal alpýöu i Suður-Ameriku. Við íslendingai n-

ir tókum engan pátt i dansinum, en Filipe skemti sér vel

og dansaði hvíldarlaust, pó haltur væri, pangaö til að kom-
ið var fram yíir miðnætti.

Um morguninn, pegar við vorum búnir að boröa -
en pað var ekki fyr en um dagmál — urðum við pess var-

ir, að múlasnarnir voru horfnir; og sagöi Filipe að þeir

mundu hafa strokið heim. Skömmu siðar lagði hann af

stað að elta pá. Við horfðum á eftir honum, parsem hann
haltraöi austur veginn í hægðum sinum og reykti sigareltu,

sem hann hafði búið til úr lókbaki, er Snorri hafði gefið

honum. En petta var i siðasta skiftið, sem við sáum hann.
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Víð biðum hans þirna allan daginn og fram að dagmálum
næsta dag; cn ekki kom Filipc. Við báðum þá manninn,

sem vid höfðum gist hjá, að flytja okkur til Saó Pauló, eða

útvcga okkur einhvern til pess, en hann sagðist ekki eiga

nema einn múlasna, en engan vagn, og eins var ástatt fyrir

öllum nábúum hans. Við sáum \M engan annan kost, cn

leggja af staö fótgangandi mcð töskur okkar, og pað gjörð-

um Yið, pó okkur þætti það ilt.

1

iM.
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VIII.

Vcgurinn frá Santos til Saó Pauló lá, á þcim árum,
i ólal krókum upp hliðar og snarbrattar brekkur hinna

cinitennilegu Strandfjalla, og var viða ógrciðari yflrfcrðar

en vænta mátti 'im svo fjðlfarinn vcg. En fagurt er útsýnið

alia ieiðin& jg iriki.renglcgt. Meðfram veginum voru nokk-

iir bændabýli, cn flest smá og langt á milli sumra þeirra.

En i kringum hvert þcirra var allstór aldingarður og blóma-
reitir, og \Iða kaffí-akrar og banana-runnar. En reyndar
var kaffíræktín og annar andbúnaður, þarna austan í QöII-

unum, sama scm ekkcrt i samanburði við það, sem það
var þar vestur á hásléttunni í grend við borgina.

Við höfdum ekki farið langt, þegar við urðum þcss

varir, að það getur vcrið þrcytandi að fara fótgangandi

vestur Saó Pauló-vcginn í brcnnandi sólarhita, ekki sizt

þegar ma« .crður að bera um þrjátíu punda þunga tösku.

Við fundum það fljótt, aö við urðum að ganga mjög hægt
og livila okkur á hverri brekku-brún, og vorum við þvi

lengi að mjakast áfram hvcrja miluna.

Nokkru cftir hádegið, þenna dag, mættum við langri

múlasna-lest fyrir neðan háa og bratta brckku; bcygðist
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aðal-vegurinn par til suðurs meö hliðinni, cn mjór göngu-

stigur lá i ótal krókum upp sjálF: brekkuna. Við höfðura

tal af mönnunum, sem fylgdu lestinni, og fengum að vita,

að enn væru tuttugu milur til borgarinnar; söpðu þeir

okkur að við gætum tekið af okkur langan krók með þvi

að þræða göngustiginn, sem lá upp brekkuna, og mundum
við koraa aftur á aðal-veginn eftir hér um bil Qórðung

stundar, ef við færum nokkuð greitt.

Við álitum petta heiUaráð og lögðum af stað upp

brekkuna, en all-erfltt var að ganga þar upp, og vorum

við orðnir mjög móðir þegar við loksins komumst upp a

brúnina, enda tókum við þar langa hvild.

Af brekku-brúninni lágu tvær götur, önnur til norð-

vesturs, en hin til suðvesturs, og héldum við eftir henni,

þvi við póttumst vissir um, að hún lægi yflr á aðalveginn.

En þegar við hðfðum farið nokkurn spöl, komum við aft-

ur að gatnamótum; lá par all-breiður stígur frá norðri til

suðurs yflr götuna, sem við fórum eftir. í fyrstu vildi Ólafur

að við færum þá götuna, sem lá beint til suðurs, þvi nieð

þvi móti hlytum við áreiðanlega að koma á aðalveginn fyr

eða siðar; en Snorri vildi endilega að við héldum áfrani göt-

una, sem lá til suðvesturs, og hlýddum við honum i þvi.

Viö héldum nú um hríð eftir götunni, sem lá til suð-

vesturs, og gengum greitt; en svo leið hálf klukkustund að

ekki komum við á aðal-veginn, og þótti okkur það undar-

legt. Olafur vildi nú að við snerum aftur, en Snorri var

alveg ófáanlegur til þess og sagði að gatan lægi i átlina til

borgarinnar, og á aðalvcginn kæmum við fyr eöa siöar.

Við héldum nú áfram enn um hrið. Gatan lá i ótal

smá-krókum i gegnum þéttan og hrikalegan skóg, sem ail-

ur var kvikur af dýrum og fuglum og skorkvikindum, og

létu pau pv' meira á sér bera sem meira leið á daginn.

Alla vega litir fuglar kvökuðu á greinum trjánna, flugurnar
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suðuðu óaflátanlega, stórar slöngur skriðu af og til yflr

götuna, og langt innan úr myrkviðinum barst ámátlegt ýll-

ur og ðskur villidýranna, c^ var ekki laust við að það
hefði ónotaleg áhrif á taugar okkar — einkum minar —
þvi við vissum það vel, að jafnvel eitt af liinum stærrí

óarga-dýrum, par i skóginum, væri fyllilega maki þriggja

vopnlausra manna. En til allrar hamingju varð ekkert af

peim dýrum á vegi okkar.

Pegar klukkan var sex ura kvðldið, tókum við eflir

|)vi, að gatan beygðist alt i einu til norours, og nokkru síð-

ar komum við á akveg all-breiðann, sem lá frá norðaustri

til suí -'sturs. En það sáum við strax, að petta gat ekki

verií' uoalvegurinn milli Santos og Saó Pauló, þvi sá vegur
hlaut að liggja beint frá austri til vesturs, eða suðaustri til

norðvesturs, Samt vorum við vissir um að við mundum
ná til borgarinnar fyr eða siðar, ef viö héldum suður eflir

þessum vegi, eða að minsta kosti konia til einhverra

mannabygða.

Við höfðum ekki lengi farið eftir akveginum, þegar
við komum að stórhj'si einu, miklu og einkennilegu, sem stóð

ofarlega i hárri hlið, og var all-stórt gil skamt fyrir sunn-

an það. í kringum það var hár og þykkur grjótgarður

og tvö hlið á, en utangards voru mörg smáhreysi, flest úr
bjálkum og með stráþaki, og voru nokkrir svertingjar(karl-

ar og konur) þar á ferð fram og aftur.

Strax og svertingjarnir urðu okkar varir, raku þeir

upp óp mikið — eins og fagnaðar-óp — og hófu upp hend-
ur sinar, alveg eins og þeir væru þess albúnir aö faðma
okkur að sér sem bræður og ástvini. Svo komu lokkrir

þeirra á móti okkur, og einn peirra — stór og ki italegur

.tf/na-svcrtingi — gekk fram úr hópnnm og ávarpaði okkur
á hreinni portúgölsku med hárri og karlmannlegri rödd.

(Svertingjarnir frá M{/ia-héraðinu i Afriku bera langt af öðr-

.u
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um svörtum mönnum, baedí hvað gáfur og likamlcgt at-

gervi snertir; og i Braziliu eru margar púsundir af þeim.

Margir peirra hafa náð þar hárri mentun og l(omist lil

milcilla valda á siðari árum).

»Sœlir og vellcomnir, hvitu brœdur!< sagði Mna-svcrt-

inginn; »púsund sinnum sœlir og tiu þúsund sinnum vel-

]{omnir! Senhor Pereira verdur. sannarlega glaður, þe^ar

hann fœr að sjá ykkur, þvi hann heílr átt von á ykkur i

marga daga«.

Vid heílsuðum þessum vingjarnlega svcrtingja nieð

mestu virktum, og Snorri sagði honum að við værum lanjj-

ferðamenn, þreyttir og svangir, en ekki þeir menn, scm

herra Pereira œtti von á.

)»Jú, þið eruð einmitt þeir menn, sem húsbóndi niinn

hann senhor Pereira, heflr átt von á nokkra undanfarna

daga«, sagði svertinginn ; »og séuð þið vegmóðir, hungraðir

og þyrstir, þá eruð þið honuni enn þá kærkomnari

gestir en ella. Og i nafni húsbónda mins bið ég ykltur

að þiggja hér næturgisting, mat og drykk. En á morjíun

getið þið svo, ef þið viljið, haldið áfram leiðar ykkar«.

Snorri sagði að við vœrum honum af Iijarta þaklc-

látir, og bað hann að koma okkur hið lyrsta á fund hcrra

Pcreira, cn gat þess um leið, að við væruni ekki þcir

menn, sem hann (Pereira) ætti von á.

»F'ylgið mér eftir«, sagði svertinginn; »fylgid mér

cftir, hvitu bræður mínir. Kg íer mcð ykkur til senlior

Pereira, og þið munuð brátt komast að raun um, að þið

eruð þeir menn, scm hann hcflr átt von á — að þið eruð

þcir menn, sem honum eru sérlega kærkomnir gestir.

Fylgið mér bara eftir. (ijörið svo vel«. Hann hneigði si«

djúpt, sneri sér við mjög tígulcga og gekk i áttina til aust-

urhliðsins á garðinum.

Við íslcndingarnir litum hver framan i annan, cn
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söjjðuni ekkert, og genguin svo þegjandi hiið við hlið .1

cfllr hinum hœverska, höfðinglega svarta risa, sem bar sig
til eins og liðsforingi á hergöngu; og það leit alls ekki út
fyrlr, að hann hefði nokkurn tima átt pvi að venjast, að
purfa að beygja kné sin fyrir öðrum, eins og prœll, heldur
virtlst alt látbragð hans og viðmót bera þess Ijósan vott,

að hann hetði um raörg ár pjónað stórhöfðingjum sem al-

frjáls maöur.

Fyrir hliðinu, sem við fórumum, var járnrekin hurð,
niikil og þung, eins og á viggirtum kastala frá miðöidun-
um, og marraði mjög i henni, |>egar svertinginn laukhenni
upp. Frá hliðinu lá breið og slétt steinstétt upp að stein-
ridlnu fyrir framan húsið; en til beggja handa voru péttar
og beinar raðir af tigulegum kókó-pálma og ððrum aldin-
Irjám, sem beygðu laufkrónurnar saman yflr gangstiginn,
eins og pau v^ru að faðmast, og mynduðu langan, skugg-
síelan, háreistan laufskála, sem angaði af ilm&n blómanna
0« aldinanna. Húsið sjálft var afarstórt og einkennilegt,
og iiygt úr steíni. Á nokkrura hluta pess var gotneskt
byggingar-Iag, en sumstaöar brá fyrir forn-grisku sniði, og
þaklð minti * hof eða musteri i Austurlðndum. Pað var cins
og stórhý'

;

jri bæöi herkastali og dómkirkja, og jafn-
vel kinvt . "teri. En ofar í hliðinni, og pó innan-
garðs, va: kirkja meö uppmjóum turni og skrúö-
husi til hliöar. Á milli kirkjunnar og hússins var gos-
brunnur og stór skál úr marmara, sem vatnið hneig niður
i; en urahverfls voru blómreitir raeð blóraum af ýmsura
tegundura, hvitura, rauðura og bláura og alla vega litura.
seni fyltu loftið i kring angandi ilman.

Við gengum nú heim að húsinu og fórum upp steinrið-
ið. Pegar við vorum komnir i efstu tröppuna, opnuðust fram-
ilymar og kom stór og teit svertingjakona út til okkar. Hún
var á að gizka hátt á fertugs aldri og var auðsjáanlega af Mina-
J MAGNÚS BJARNASON. Braziliufararnir. 7
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þJóAnokknuin. Eru konar af |>eim ÞJóAflokki fremur mynd-

arlegar i vexti, en þótta- og stærilœtissvipur er á andlitum

|>eirra, Þœr hafa sérlega fallega handleggi og nettar hend-

ur, enda vita pœr þad lika, þvi þœrklœða sig Jafnan þann-

ig, að vinstri handleggurinn er bcr upp að öxl.

•Gjörið svo vel og gangið inn, hvitu menn«, sagði

svertingja konan ; »i nafni senhor Pereira býð ég ykkur

velkomna. Hann heflr átt sterka von á ykkur nokkra dagn*',

Hún visaði okkur svo inn i stóra stofu nœrri fram-

dyrunum, og bað okkur að biða þar litla stund. Að fáum

minútum liðnum komu þrir ungir svertingjar inn til okknr

hneigðu sig kurteislcga og sðgðust vera seodir frá hcrra

Pereira til að þjóna okkar, meðan við vœrum gestir hans.

I*eir voru i hvitum buJiingi, pessir svcrtingjar, og á vinstri

öxl hvers þeirra var drifhvitt handklœði, og 611 framkoma

peirra lýsti þvf, að þeir vœru vanir prúðun háttum og

góðum siðum.

»Okkar fyrsta starf verður að fylgja ykkar i bað-

salinn og aðstoða ykkur par, meðan fpið cruð að þvo af

ykkur svítann og ferðarykið«, sðgðu þcir.

Svo fylgdu þeir okkur i baðið og voru mjög stima-

mjúkir. Þegar við stigum upp úr bað-kerunum, fœrðu þcir

okkur i hrein, hvit fðt, sem fóru okkur eins vel og okkar

eigin. Par nœst greiddu pe'r og bustuðu hár okkar nijög

vandlega og stöktu á okkur ilmvatni. Að pvf búnu fylgdii

þessir svörtu, þjónustu bundnu sveinar okkur inn f stóran

borðsal og báðu okkur að setjast við borðin og snæða.

Par voru alls konar réttir, aldini og vin, og borðbúnaður

allur vandaður og dýr, eins og hjá stórhöfðingjum. Og

að öllu Icyti var farið með okkur eins og við værum tignir

mcnn.

Pcgar máltiðinni var lokið, létum við i Ijós að okkur

langaði til að tala við Pereira; en þá var okkur sagt, að
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hann lendi okknr kveAJu lina og bæði okkur að misvirda

fkki, |>ó liann gati ekki talad við okkur persónulega pk
um kvAldið, pv\ hann hefdi orðid snögglega lasinn. En að
morgni kvaðst hann vilja við okkur tala. Hann baA lika

að skila þvi til sinna elKkulegu hvitu bræöra (okkar\ ad
hann skyldi sjá til pt&s, nð ait y di jíjört, sem hægt vœri,

til t>ess ad okkur liöi sem bezt meöiin viA ættum þar dvöl.

Hann sveikst heldur ekki um |>aA, þvi aldrei tyr né siAar

hefl ég mætt annari eins gestrisni og par. ViA vornm
leiddir inn i ýmsar af hinum skrautlegu stotum hússins
og sýndir margir dýrir og fágœtir minjagripir; okkur voru
sýnd ðll úthýsin og fylgt um allun hinn mikla og fagra

aldingarA, og paA var eins og alMr á pcssu rausnarheimili

tæki hðndum saman tii pess aA glcAJa okkurog hressa; og
ait af var veriA aA bJóAa okkur vindla, aldini eAa svalandi

drykki. Og pegar viA alt af viA og vlð létum paA i IJós,

að viA vœrum ekki peir menn, sem herra Pereira héldi aA
við vœrum, og viA œttum pvi ekki allar pessar góAu við-

tökur skilið, pá brostu pe.ssir góðmannlegu, svörtu pjónar,

eins og saklaus bðrn, og .sögðu að við værum einmitt peir

menn, sem hinn góði senhor Pereira helði átt sterka von
:i i nokkra dnga. En v- tátuni enganveginn trúað pvi, og
það varð til pess að oi^ga mikið úr ánægju okkar og gleði

petta kvöld.

Um kvöldið, eftir sólarlagið, var slegið upp dansleik

í stórum skála, sem stóð á bak við híisið. Par var margt
fóik saman komið, karlar og konur, og alt var pað svart

og ekki einn einasti kynblendingur á meðal pess. — Fyrst

tókust allir í hendur og stóðu i hring á miðju danssviðinu;

pá gekk ungur maður inn i ] Inginn og tók til að syngja
pinskonar »vikivaka«-kvæði. Hann gekk fyrir hvern mann
og hverja konu, sera á sviðinu var, tg ávarpaði hvern fyrir

sig raeð stuttu steíi, en hinir tóku undir ymi.st allir, og
7*
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Ktundum einn og einn i senn. Alt i einu hreiröitt allur

Micarinn og allir tóku til að stiga daniiinn, fyntt h*egt o^

rólega og Jafnvel þunglamalega, en smátt c-« im&tt óx rjur-

id og k»tin meir og meir, uuh dansendurnir komust i ofsa

og trylling og létu ólmlega, kölludu, æptu og örgudu eins

og vitttola væru — Jafnt konur Hem karlar. Kn alt af vnr

|>ó dauHÍnn stiginn eftir reglubundnum »takt«. Likams-

hreyflngarnar voru sérlega einkennilegar: sambland af

Hvertinga- og spAnverskum dönsum. Fótleggirnir kiknudu

i hnj&lidunum vid hvert spor og fæturnir ryktust til sniml

og ofl; en efri hluti likamans og handleggirnir sveigðust

til hliðar, og attur á bak og áfram, eftir hljódfallinu, mjuk-

lega og fagurlega. En pað var einhver villimanna-braKur

A pessum dansleik, á andlitum fólksins, á látbragdi pcss,

og hinum fjöruga hljódfæraslœtti — eitthvaö ótamið, ólnit

og ofsafengið.

Um miðnættið var hœtt að dansa. Okkur télöguni

var fylgt i svefnsal uppí á lottinu i aðal-húsinu; pnr voru

þrjú vel uppbúin rúm, og sváfum við i peim vært og vel

langt fram á dng. En uni morgunínn, pegar við verura

búnir að borða, kom til okkar há og tiguleg miðaldra kona,

sem auðsjánlega var af svertingja kyni í aðra œltina, þó

hún að visu værí tremur hörundsbjört og andlitið fritt og

fyrirmannlegt. Hún heilsaði okkur mjug hœverskiega og

sagðist vcra frú Pereira, móðir senhor Pereira.

nSonur minn veíktist hastarlega i gær«, sagði hún, »(>!;

hann er enn mjðg lasínn; en hann langar til að hafa tai

af ykkur áður en pið fp-" ' Hann heflr átt von á ykkur

i nokkra daga, og honum pyklr fyrir pvi.að hafaekkisjáll-

ur getað tekið á móti ykkur«.

)>En ég er hræddur um pað, frú min«, sagði Sncrri,

)»að við séum ekki peir menn, som hann heflr átt svo

sterka von á. Við erum íslendingarn.

' I'
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•Nú«, nagdi frú Pereira; »lcoinid |»id þá vestan úr
Andes-I]öllum?«

»Nei, frú min«, sagði Snorri, »við lcomum nú frA Rió,
en erura f»cldir og uppaldir á landi |>vi, sem lcallað er i»-

land — langt noröur i höfum*.

»Nú«, sagði frú Pereira, og það var auðhe. t A rftdd

honnar, aö henni stóð hjartanlega á sama um það, hvort
ísland var einhverstaðar langt noröur I höfUm, eða vestur
i Andes-tjöllum; — hún hafði að likindum aldrei heyrt
t)es.s gctið og langaði ekkert til að frœðast um |>að. »Nú«,
sagði frúin; en hvað sem pvi liður, pi eruð pið einmitt
|KÍr menn, seni sonur minn hc«;, átt von á og langar til

að sjá, Og nú vil ég fylgja ykkur til hans«.

Hún {"ekk svo út úr stoíunni og við á eftir henni.
Eflir að hafa farið i gegnum tvö eða prjú herbergi, kom-
uni við i litla skrautlega stofu, sem var svefnherbergi
herra Pcreira. Á herberginu voru tveir stórir gluggar, seni

vissu að gilinu, og stóð litið marmara-borð við hvorn peirra.

Par voru nokkrir hægindastólar, mjög vandaðir og tveir

ie«iibekkir. Á vegnura hékk fornfálcgt sverð, með gyltuni

hjöltum, og tvær afarstórar rayndir sin hvoru racgin vit
sverðið; var önnur rayndin af frú I^ereira, en hin a höfð-
inMlcgura hvitum manni í herforingjabúningi. Kn '•
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hcrberginu var hcngirúm, og i þvi lá — kki full. rð-nn
maður, cins og við hðfðum búist viö — dur drengur
á að gizka átta eða níu ára garaall. Andlit hans var pú
fulloröinslegra; það var fyrst og frerasl mjðg stórskoriö og
uii' leið óvenjulega alvarlcgt og næstura pvi punglyndislegt.
Knniö var mikið og kúft, augun stór og kolsvört og ein-

hver undarlegur glarapi á peira, raunnurinn skeifuraynd-
aður og hakan litil í saraanburði við aöra parta andlitisins.

En hörundslituiinn var Ijósgulur og útlitið alt vciklulegt.

wPetta cr sonur minn, hann senhor Pereira« sagð

U
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frúin og hneigdi sig; »og þetta eru gestir þinir sonur niinn«

sagði hún og leit til drengsins i henfirúminu.

Vid hneigðum okkur hæversklega.

wSælir, hvitu bræður minir«, sagði drengurinn og

reis upp vid ölnboga. »Pad gleður mig ad lita framan i

ykkur. Eg hefi átt von á ykkur i marga daga, og hetði

viljað taka á móti ykkur i eigin persónu, strax og þið

komuð; en óhræsis hötuðverkurinn varð fyrri en þið til

að heimsækja mig, svo ég varð að sinna honum eingöngu.

Hann er slæmur, og er alt af að heimsækja mig, en þó

getur hann ff'^dir Rúbeni stundum flæmt hann burtu uni

stundar sakir, bæði með latneskum bænum og itölskum

lyfum. — En hvað er orðið af honum föður Rúbeni, móð-

ir min?«

»Hann gekk út i kirkjuna rétt núna, sonur minnu,

sagðl frúin.

»TiI að lesa bænir, spái ég«, sagði drengurinn. »Mik-

ill guðsvinur er hann faðir Rúbeni, og aldrei þreytist hann

að biðja hina helgu Filómenu að gefa mér heilsu og góða

værð. — En nú vil ég að gestir minir fái sér sæti«. Og

hann hallaði sér út af aflur.

Við tókum okkur sæti.

»Mér batnar bráðumn, sagði drengurinn; »hann fað-

ir Rúbeni segir pað, en það stendur alt eins og stafur á

bók, sem hann segir, því hann er guðs vinur. — En samt

kvaldist hann faðir minn alla æQ af þungum höfuðverk.

Eða var ckki svo, móðir rain góð? Jú? Og ég likist hun-

um; það segja allir. Er ég ekki líkur honum föður niin-

um, móðir mín elskuleg? Jú? — Og íaðir minn var hvitur

maður, gestir mínir; hann var hvitur á hurund eins og þið.

Þarna hangir mynd hans á veggnum, og — þarna er svcrð

Pereira-ættarinnarw. (Hann rcis á n^' upp við ðlnboga og

augu hnns urðu Qörleg). »Já, faðir minn var spánverskur
' *'
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aðalsraaður; hann var meira en algengnr hidalgó eða ein-

faldur don, þvi þad rann konungablóð i æðum hans. Hann
var mikill maður, hann faðir minn. Hann barðist með
sverðinu, þarna, &udur i Argentinu«.

)»Gud gleðji sál hansl« sagði frú Pereira.

mHmui barðist, segi ég«, sagði hinn ungi Pereira og

settist upp, »og hann gat sér frægð og frama með sverðinu

þvi arna. Það er gotl sverð, þetta, en heldur þungt íyrir

mig enn þá. — En pað var suður i Argentinu, að hann
faðir minn barðist. — Ó, það er gott að vera stór og hraust-

ur, og geta barist með sverði fyrir föðurlandið og heilaga

lcatólska kirkjul«

»í hvaða stríði barðist hann?« sagði Snorri.

»Pað var i uppreistinni miklu«, sagði drengurinn og

hallaði sér út af aftur; »faðir minn var peim megin, sem
rétturinn var. En rétturinn beið ósigur um stundar sakir,

svo faðir minn varð að flýja frá stórborginni BuenosAires

og norður yfir Plata-fljót. Hann sagði við svertingjana

hans afa mins —

«

»En afl hans var faðir minn«, sagði frúin.

»Já, faðir minn sagði við svertingjana hansafa mins:

»Ef þið viljið fara með mér og henni (pað var móðir min)

yfir fljótiö i nótt, þá skuluð þiö og börn ykkar vera frjáls

uin aldur og æfl. — Og peir fóru meö honum um nóttina,

uieð konur og börn, og komust heil á húfl yflr fljótið. Þeir

fóru allir raeð honura, neraa sjö. — Það voru eitt hundrað
sextiu og átta raanns alls. — En uni morguninn sagði faðir

niinn við svertingjana: Ef pið viljiö pjóna niér og þess-

ari ungu konu (það var raóðir mín), sera frjálsir raenn en

eiiki þrælar, þá skal ykkur æflnlega liða vel. — Svo fór

faðir minn með alla svertingjana híngað norður, keypti hér

stórt landflæmi og bygði þau hús, sem hér standa. Og hér

fæddist ég — i þessu herbergi — og hér heflr hann faðir Rú-
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beni kent mér alt, sem ég kann. — En faðir minn dó áður

en ég vard þriggja ára. Það var höfaðverkurinn, sein

lagði hann i gröfina. En viku áður en hann dó kallaði

hann alla hvertingjana fyrir sig og sagði við þá: Ég er að

leggja af stað til landsins, sem er fyrir handan hat dauð-

ans, og ég kem aldrei aflur. Ég skil hér eftir unga ekkju

og ungan son. Mér er mjög ant um þau og vil að þeiin

liði vel, þegar ég er farinn frá þeim. Viljið þið nú, svörtu

vinir minir, sverja það við liknesi hinnar heilögu Mariu,

ad þið skuluð þjóna syni minum og ekkju, með trú og

dygð, alt til æfiloka? — Allir svertingjarnir grétu hástöfum

og Iðgðu af eiðinn i viðurvist hins góða fðður Rúbeni«.

Hinn ungí aðalsmaður snéri sér á hlið, tók hendi uin

ennið og andvarpaði þungt ; og ömurlegur hrygðarblær færð-

ist yfir Ijósgula andlitið hans.

»En hvaðan komið pið, hvitu bræður?« sagði hann

eftir að hafa horft á okkur nokkra stund þegjandi.

»Við komum frá Rió«, sagði Snorri; »en erum íslend-

ingar — fæddir á íslandi«.

»Eg hefl aldrei heyrt getið um það land; — það or

ekki til i landafræðinni hans fðður Rúbeni, þvi hann helir

aldrei sagt mér frá þvi — en hann segir að það sé is i

Andes-QöIIunum og sunnarlega i Patagóniu, og því trúi cg".

»Eg skal segja þér, hvar ísland er á Iandabréfinu«,

sagði Snorri.

»Æ, nei, góði hviti bróðir«, sagði drengurinn, og það

kom kipringur i andlitið á honum, alveg eins og kvalaverkur

gripi hann; »æ, ég er orðinn svo þreyttur á lærdómi, nö

ég vildi helzt aldrei sjá bók, nema — guðsorðabók — og

allra sizt landafræði. — Það er verkurinn — verkurinn

— hðfuðverkurinn, sem veldur þvl! — En hvitu bræður

minir; ég veit ekki hverjir þið eruð, eða hvað þið heitið,

og ég vel heldur ekki vita það, þvi ég veit svo raargt, scm
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ég vildl feginn geta gleymt — það eykur mœðu og sorg, að

vita raikid. En ég veit, að ég átti sterka von á ykkur. Ég
átti von á þvi, að þið kœmuð liingað Qórir saman, en svo

komið pið bara þrir. Hvar er sá fjórði?*

Um leið og liann sagði þetta, færðist einliver undar-

legur svipur yflr andlit hans, og móða kom á augun, eins

og hann syQaði mjðg.

»Við erum bara þrir félagar«, sagði Snorri; »en við

erum að leita að vin okkar, sem hvarf frá Petrópólis fyrir

nokkrum mánuðum siðan. En má ég spyrja þig, senhor

Pereira, hvernig á þvl stendur, að þú áttir von á okkur?«

»Ó, mig dreymdi það bara, að fjórir hvitir fuglar

kæmu hingað fljúgandi frá Rió. Og faðir Rúbeni sagði að

pað yrði fyrir þvi, að fjórir hvitir menn kæmu hingað. En
faðir Rúbeni er vitur maður og kann að ráða drauma, og

pvi vissi ég að þið kæmuð. En hvert ætlið þið nú?«

»Til Saó Pauló«, sagði Snorri.

»Móðir min«, sagði hinn ungi aðalsmaður, »láttuein-

livorn af þjónunum setja tvo sterkustu hestana fyrir stóra

vagninn, og flytja þessa gesti mina til Saó Pauló; það sæm-
ir ekki, að þeir fari héöan fótgangandi. Svokveðégykl-ir,
hvitu bræður minir, og óska að ykkur gangi \el ferðin. Og
ég þakka ykkur fyrir að þið komuð til min. Verið sælir!«

Svo bandaði hann frá sér meö hendinni, eins oghann vildi

aö viö færum hið skjótasta i burtu.

Við stóðum á fætur, hneigðum okkur og kvöddum
hann, og þökkuðum honum fyrir góðar viðtökur. Svo
gengum við út með frú Pereira.

Hálfum tima siðar ókum við i skrautlegri kerru, sem
tveir mjallhvitir hestar gengu fyrir, suðvestur veginn til

Saó Pauló. En um leið og við fórum frá húsinu, sáum við

að hvitur maður i slðri hempu kom út úr kirkjunni og
gckk ofan brekkuna; þóttist ég vita, að það væri faðir
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Rúbeni, kennarí og lœknír hins unga, óhrausU Pereira —
faðir Rúbeni, sem var að lœkna hinn stöðuga höfuðverk

drengsins med italskum lyfum og latneskum bœnum. Og

þegar ég sá penna mann ganga frá litlu kirkjunni i hlið-

inni, pá datt mér ósjálfrátt i hug hinn tröllslegi munkur,

sem verið hafði með okkur á leiðinni frá Rió til Santo!.,

þvi pad var eitthvað likt með þeim, bœði hvað vöxt og

göngulag snerti.

IX.

Saó Pauló er að mörgu leyti skemtilegri burg en Rió

de Janeiró, þvi bæði er loftslagið þar miklu svalara og

heilnæmara en i Rió, og svo eru strætin beinni og breið-

ari, skrauthýsin fleiri, og listigarðarnir stærri. Þar eru

nokkrir góðir skólar, og er prestaskólinn et til vill peirra

lang-frægastur. Einn ferðamaður hefír sagt, að i Saó Paulú

byggju að eins auðkýflngar og lærdómsmenn og pjónar

peirra. Og ég held að pað sé nokkuð til í pvi.

Ein gatan i Saó Pauló heitir Rúa dó San Júan— edd

hét pað pegar saga pessi gjöiðist, (En pað er með nöfnin ú

götunum i sumum borgum i Suður-Ameriku eins og nieð

nöfn margra íslendinga, pegar peir eru koranir frá fósfur-

jörðinni, að pau eru eitt i dag og annað á morgun). Rua

dó San Júan var bæði breið og löng gata, en samt var hún

hálf-skuggaleg, pvi húsin með fram henni voru há og með

gamaldags-Iagi, flest bygð úr rauðum múrsteini, með breið-

um loflsvólum og dimmum súlnagöngum. Sunnarlegu i

götunni voru aðal-lögreglustöðvar borgarinnar, hátt u^

hrikalegt hús; öðru megin við pað var gistihús mikið, seni

kallað var Generali/e, eftir hinni frægu höll i Granada á
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Spáni, en hinum megin stóð stærsta leilchús borgarinnar,

og fyrir framan það mikið og vandað marraara-lilcneslci af

Lópe de Vega, hinum mikia leikrita höfundi Spánverja.

Leikhús þetta hafði mikla aðsókn og var viðfrægt, en ekki

fyrir þá sök, að það væri svo stórt, heldur vegna þess, ad

sá maður veitti þvi forstöðu, sem var svo góður leikari, að

Braziliumenn álita engan i heimi hans jafnoka i þeirri

iþrótt, nema Sir Henry Irving á Englandi. Þessi maður

hét Alonsó Grómez. Og þennan mann leituðum við uppi,

strax og við komum til Saó Pauló, þvi við höfðum með-

ferdis bréf til hans frá húsbónda Snorra, og vissum það,

að ef við næðum hylli hans, yrði hann okkur liðdrjúgari

en nokkur annar maður þar i borginni; en það hatði okk-

ur lika verið sagt, að hann væri jafnan óþjáli i viðmóti

við ókunnuga.

Þegar við loksins eftir langa mæðu fundum herra

Góniez, var hann heima i húsi sinu, en ekki i leikhúsinu.

Hús hans var litið og ekki skrautlegt og stóð ekki við Rúa

dó San Júan, heldur við litla götu skamt fyrir aust'an.

Hann var nýbúinn að borða miðdegisverð, þegar við kom-

um. Gðmul kona visaði okkur inn i setustofuna til hana

Þar lá hann aftur á bak i fornfálegum legubekk og hafði

liendurnar i vðsunum. En við litið borð i einu horni her-

bergisins sat undur litill, aldraður maður með grátt skegg,

mikið og sitt, og blá, gletnisleg augu, látt enni og stutt og

digurt nef; hann var að yfirfara handrit — að likiiidum

nýtt leikrit — sem auðsjáanlega var mjög skoplegt i aug~

um þessa skoplega, iitla öldungs, þvi kýnmin og gletnin

skein úr augum hans, og einkennilegt bros lék um munn-

vilvin.

En útlit og fas herra Gómezar var á alt annan veg.

Hann var maður rúmlega fertugur, hár og grannvaxinn.

þunnleitur og langleitur og skegglaus. Hann hafði mikið
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enni og afarstór hofmannavik, og i fijótu bragði virtist

nianni hann vera i þann veginn að verda sltöllóttur, cn

Þegar betur var að gœtt, sást að hann hafði milcid og þétt

hár, hrafnsvart og hrolcltid. Hann var brúnamilcÍU og alt

annað en glaðlegur á svipinn. Augun voru gáfuleg og

draumlcend, en augnalolcin huldu pau til hálfs; pað var

eins og hann vœri dauö-syfjaður og vœri að pvi kominn
af sofna. — Þannig kom hann okkur fyrir sjónir, pegar

við sáum hann fyrst, en hann leil öðruvisi út á leiksvið-

inu: þá voru jinnusvörtu, gáfulegu augun hans fjörleg o}»

tindrandi eins og tveir skœrir demantar.

»Eg er búinn ad fá alla þá menn, sem ég kœri mig

um«, sagði herra Gómez önuglega, pegar við komum inn i

stofuna til hans, en hann hreyfði sig ekki á legubekknum
og virtist ekki lita til okkar. »Ég auglýsti i gær að ég vildi

fá að eins tvo menn, en svo koma tvö hundruð i dag og

láta mig engan frið hafa. Pið getið farið«.

»Ert pú ekki herra Gómez?« sagði Snorri.

»Eg er hann«, sagði herra Gómez; »og ég segi ykkur

pað aflur, að ég hefi pegar fengið alla þá menn, sem ég

kæri mig um i svipinn. Pav að auki heflr enginn ykkar

þau cinkenni, sem ég tiltók í auglýsingunni, nema ef vera

skyldi þessi þarna, með vörtuna á kinninni, en aftur á

móti er niflð á honum alt of þrælslega stórt. Þið fíelið

þvi furið«.

»En herra Gómez —« sagði Snorri auðmjúkur.

»Visaðu mönnunum á dyr, KIáus!« sagði herra Gónirz

mjðg önuglega.

»Já, það skal ég gjðra með stórri ánœgjuw, sag'M litli

skoplegí maðurinn, sem sat við borðið, og það var eins og

fjörflskur spriklaði í munnvikuro hans; »já, þarna eru

dyrnar vinir míniru.
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»Ég kom med bréf til þin, herra Gómez, sagði Snorri

og rétti fram bréflð.

»Nú, þvi i dauðanum sagdirðu það elclci fyr«, sagði

herra Gómez og hrífsaði bréfld af Snorra, reif það upp og
tóli tii að lesa pað, en reis þó elclci upp af legubelclcnum.

»Nú, pið lcomið með bréf«, sagðl litli maðurinn bros-

andi; »pá eru dyrnar elclci parna, heldur stólarnir. Talcið

ylclcur sœti, vinir«.

Og við tólcum oklcur sœtí og horfðum á pessa tvo

einkennilegu, óliku menn á vixl, dvergínn og risann, œr-
ingjann og alvörumanninn — pvi peir komu okkur svo
fyrir sjónir pá.

Alt i einu spratt herra Gómez upp af legubekknum,
svo snart og fjörlega, að okkur varð hverft við, pvi við

liöfðum ekki átt von á slikum Qðrkipp úr peirri átt.

»Svo pið komið alla leið frá Ríó«, sagði herra Gómes;
»og eruð Íslendingar?«

»Já«, sögðum við.

»Leifur hinn liepni var íslendingur, og sömuleiðis

Albert Thorvaldsen; og ég held að peir Pór og Ódinn
liafl lika verið íslendingarw, sagði herra Gómez og brosli

)>En mér er skrifað að pið séuð f í> leita að týndum manni,
og jafnvel konu líka. Segið mér nú alla söguna eins og
liún ^ekk til«.

Og Snorri sagði honum svo um hvarf Skúla, um til-

raunir pær, sem gjörðar höfðu verið til að leita að hon-
um, og eins um grun okkar, hvað Senorítu snerti og erindi

okkar til Saó Pauló. Og herra Gómez hlustaði á petta alt,

eins og dauð-syQaður maður, sem er að streitast við að
halda sér vakandi.

»Var vinur ykkar rikur af íausafé?« spurði herra
Góniez og eins og vaknaði af draunii.

»Nel«, sögðum við.
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»TV hann nokkurn pátt i s^órnmálmo, cða var

hann medUmur nokkurs leynifélags7«

»Nei«.

»Var hanr þunglyndur?«

»Nei; — einmitt hið gagnstæða.

»Heflr hann nokkurn tima veriö hjónadjöfull, eða

komist upp á milli elskenda, svo þið vitid?«

»Hann var alveg laus við alt slikt, bœði hér og á

íslandi«.

»VeI og gottI« sagði herra Göm*z og geispaöi, »þá

megið þið vera alveg vissir um, að hann heflr hvorki

verið myrtur né fyrirfarið sér. Þid eruð einmitt að elta

viUigœsir; pvi pessi vinur ykkar er etalaust ástfanginn af

stúlku og er að elta hana, og hvorugt peirra kœrir sig um

að pið séuð á hælunum á sér; og ég hefdi ekki kært míg

um pad heldur i peirra sporum. Trúið mér til pcss, að

pessi vinur ykkar kemur bráðum fram á leiksviðið á n^,

og heflr brúði sina við hlið sér. Þetta hvarf hans er cin-

ungis dálitið uppihflld milli aðal-páttanna i sjónleik lifs

hans. — En hvi hugsið pið að hann sé fremur að finna

hér i Saó Pauló, en i einhverri annari borg i landinu?«

»Af pvi okkur heflr verið sagt, að herra Gonsalvó

muni hafa flutt sig hingað«, sagði Snorri; »en hann veit

áreiðanlega, hvar Senorita er niður komin, svo ef við fínn-

um hann, pá flnnum við að likindum hana lika, og þá

vonum við að geta fundlð Skúla um leiðn.

»En vitið pið«, sagði herra Gómez, »vitið pið, að pað

eru til jafnmargir Gonsalvóar i Saó Pauló sem asnar i Rió?

Ég vitna til hans Kláusar, parna við borðið, að petta er

satt«.

»Þetta lagast bráðum«, sagði litli maðurinn við borð-

ið, og alt andlit hans varð að einu skoplegu brosi; »svo

sannarlega sem ég lifl, pá lagast petta«.

. 4«!
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»En hvað rádleggur þú okkur, herra Gómezfc sagöi

Snorri. »Ættuin við ekki, til dvmiii, aö fá aðstoð lögregl-

unnar, hvaA |>etta mál snertlr?«

»Ég heföi helzt vilja* ráöleggja ykkur, aA sn- a strax

altur til Rió og hœtta alveg viA aA leita aA þessum vand-

ræðamanni*, sagAi hcrra Gómez og geispaAi ákaflega; »en

af ))vi ég veit, aA þiA kunniA ekki viA aA fara undir eins

heim afiur, og meA þvi lika, aA góAur vinur minn heflr

skrifaA meA ykkur til min og beAiA mig aA vera ykkur
lijálplegur, pá vil ég reyna aA leiAbeina ykkur eitthvaA.

Og ég er viss um, aA hinn háttvirti öldungur, sem situr

þarna viA borAiA, mun lika verAa fús til þess; — hann
er sem sé min vinslri hönd og ?Ies yflr öil ný handrit,

sem ég fœ. Kláus heitir hann — en ég kalla hann rtSánti

KláiuM, af þvi hann kemur altai meA eitthvaA nýtt«. -

»Já, já, herra Gómez«, sagAi lítli maAurinn brosandi;

»Kláus er, vona ég, góAur fyrir sinn hatt, og stendur til

bóta«.

»Jæja«, sagAi herra Gómez, »mitt ráAer þetta: að þiA

haldiö til, meAan þiA dveljið hér i borginni. i hótelinu

Generalife, því þaA er svo nærri leikhúsinu og Iðgreglu-

stöövunum; að þið séuði leikhúsinu þau kvöld, sem leíkið

er, til að vita, hvort þið sjáið þar ekki herra Gonsalvó og

stúlkuna, sem þið kallið Senoritu, eða jafnvel sjálfan vand-

ræda-manninn, hann vin ykkar. — Pið skuluð jafnan sitja

þar sem þið getið sem bezt séð framan í áhorfendurna og

minst ber á ykkur, og sitið aldrei allir saman; eins ættuð

þið aldrei að vera allir saman, þegar þið gangið út um
borgina. Ég hefl mina ástæðu fyrír þvi, — Og siðast en

ekki sizt vil ég ráðleggja ykkur, að geta ekki framar um
það við nokkurn mann hér i borginni, i hvaða erindum
þið haflð komið hingað«.

»En lögreglan —« sagði Snorri.
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nLögrcglan hérna i Saó Paulót, sagði herra Góinez,

»hún veröur yiilcur aidrei að milciu liði i þessu máii, p\\

hún cr myrkraiinc.

»Myricrœlin?« át Snorri eftir honum.

»Já«, sagöi Gómez; »eda med öörum orðum : iögrcglu

þjónamir hérna eru IJóssins hörn og rœiast ait, scin i

myricrínu ei huiið; þeir yrðu þvi iiöiéttir til að leita ad

vin yiilcar, sem auðsjáanlega viii reia sig i myricrinu. Kn

það er öðru máli aö gegna með mig: ég iœiist elcici myrkr-

ið, [»ó mér ad sönnu þyici vœnna um IJósið ~ ég, sem leilt-

iö hefl um Qölda mörg ár Hest öli varmcnnin i ieilcritum

þeirra Shaicespeares, Lope de Vega og Caiderons ~ liefl

ieilcið flesta heimsins harðsyóra og bióðhunda, sem uppi

hara verið alt rrá dögum Nerós tii Robespicrre — Já, liefl

Jatnvel leiicid sjáiran myrkrahðrdingjann, hann Meflstófel-

cs; svo pid gctið pess nœrri, hvort ég er myrkrœlinn. Kg

hdd ég gcti komist að pví á tveimur vikum, hvort vinur

ykkar cr hér I borginni eða ckki. — Finnið mig i leili-

húsinu á hvcrjum degi, rrá klukkan flmm tii sex eftir há-

dcgið. P-^ tta cr ait, scm ég get sagt ykkur núna. Vcrið

sœiirl — Fylgdu mönnunum tíl dyra, Kláus mínn gódur«.

Um l.'id flcygði hann sér aftur á bak i legub»kkinn, stakk

höndunum i vasana og lét til háirs aftur augun; cn pú er

ég viss um, aö hann hcflr yflrvegað okkur rrá hvirfli til

ilja, pcgar \íd voruni að rara út.

»Þctta lagast alt«, sagði litli, skoplcgí maðurinn ..in

leið og hana opnaði rramdyrnar lyrir okkur; »þad lagast

mcð timanum. Alt cr undir pvi komið, að plð lœrið ykk-

ar pætti fljótt og vcl og sctjiö ykkur með iifl og sál |inn i

anda og cðli pcirrar pcrsónu, scm pið cigið að lcika. Og

glcymið ekki að festa vel á minnið ávisunarorðin — pað

cr mjög áriðandi. Ég cr oft áminnarlnn við gamanlcikinu

og vcit pví, hvcrsu áriðandi að ávisunarorðin eru«. Og
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um Iclö hncigðl hann Kig svo djúpt, ad hid slða skegg hans
nœstum snertl þröskuldinn; og ondllt hans varö aö clnu
skoplcgu kýmnls-brosi, svo við gátum ckki varist pvl aö
i)rosa lika. — Hann var auðsjáanlcga altaf med hugann á
leíksvidlnu.

Vid leigöum okkur nú stórt herh »1 i »r.cncralirc«-

hóteilnu; það var á þriöja lotti og vlssi að götunnl Snn
Júan, og t,6ttumst við hcpnlr að t& pað hcrbergi til uni-

rúða, |>ó það vœrl dýrt, pvl þaðan gátum við horft á mann-
fjöldann, sem strcymdi fram og aftur hinum mcgin á strœl-

Inii, pcgar liða tók ú daginn. Rcyndar héldum vlð ckki
kyrru fyrir þann tlma, scm við dvöldum i Saó Pauló, allra

sizt fyrstu dagana. Við lórum jatnan sncmma á fœtur og
genKum út i sl.umtigarðana og á kauptorgin. Nokkru fyrir

hádegið komum við heim i herbcrgið okkar afíur, og
sátuiii par, pangað til klukkan var prjú; pá gcngum við út

á nV', en aldrei allir saman; og á kvöIJIn, pcgar leikhúsið

var opið, sátum við par nœrri leiksviðinu og horfðum
á áhorfendur.;a, en ekki leikinn. Stundum var Snorri

á bak við tjöldin og hjálpaði par við ýmislegt, og
komst brátt I mesta álit hjá leikendunuin. Og oftast fór
einhver okkar að flnna herra Gómez, pegar klukkan var
fimm til sex á kvöldin. — Alt af var hann að verða við-

mólspýðari við okkur, eftir pvi sem við kyntumst hon-
um meir.

Þriðja daginn, sem við vorum I Saó Pauló, sagði
lierra Gómez okkur að nú væri hann alveg viss um pað,
að pessi herra Gonsalvó, sem viö hefðum getið um, væri
ekki par í borginni, pvi enginn inaöur með pví nafni hefði
flutt sig pangað frá Rió síðastliöin fjögur ár. En úti á
lan(isbygdinni gæti hann et til vill verið. farvesturí land-
inu — um tuttugu milur frá borginni — sagöi hann að
cinhver herra Gonsalvó ætti heima og væri ríkur jaröelg-

-' MAGNÚS BJARNASON. Braziliufararnir.
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andi, en eflir lýsingunnl aö d«ma gnli þaö eiilti veriA sú,

er vid vildum flnna, )>vi þad vnri stór maöur vexti, að

sögn, og eliiii meira en miöaldra; en livaö lengi sá (íon-

Halvó vœri búinn að dvelja þar, kvadnt hann ekki vita.

•En drengirnir hérna yOr á lögreglustöðvunum súndu

mér i morgun nokkuð, seni mér þykir dálitid skritiða, suMði

herra Gómez og horföi á okkur Ólaf á vixl; »)>eir segja

þaö, aö tveimur at ykkur félögum sé veitt cftirför, þcKar

þid e.ud á ferð um göturnar. Þaö er risavaxinn maður

i sjómanna-búningi, sem eltir þig*. (Hann benti 6 ÓJaO.

»En það er kvenmaöur meö blœju fyrir andlitinu, seni olt

af er á hœlunum á þér, ungi madur«. (Hann benti á nún).

»Og hvaö á það að þýda?*

Við urðum alveg hissn, og sögðum ad við gœtuiii

ekkert i þvi skilíð.

»En cltir mig enginn?« spurði Snorri.

»Nei, ekki enn þá svo cg vitÍN, sagöi herra (tóme/.

»en eruð þið alveg vissir um, að þið hafið ckki orðið Viir-

ir við að ncinn hali vcitt ykkur sérstnkar gœtr -^ða jal'n-

vel cftirför, siðan þið lögðuð af stað frá Rió?<(

»Við höfum ekki orðið varir við ncitt slikt«, sö^ð-

um við.

»Eitt er vist, að lögrcglan hcr hcíir aldrci úðurtckíð

cftir þcssum sjómanniu, sagði hcrra Gómcz; »hann er á-

rciðanlcga alvcg nýkominn hingað; cnhvaðstúlkuna snerlir,

þá Ci' ómögulcgt að scgja, hvort hún cr aðkomandi cða

ckki, því blæjan hylur andlit hcnnar. En citthvað er und-

arlcgt við nann«.

Við sðgðum nú hcrra Gómez frá .«:amfcrðamönnuin

okkar á »Don Júan«, og pútum þcrs l'I að þcssi mnður,

sem veitti Ólali cnirför, væri annaðhvort munkurinn cða

Gyðingurinn, og þótti okkur það þó næsta óliklegt. En við
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KAtum ekki tietiö neins U um Mtúikuna, nemaervrrnKkyidi,

tíö |>od vœri Senorita sjiif.

nMintust p\ö nokkuö ú það við penna Hamrerdamenn
ykkar, livcrt erindi ykkar vœri tiingaö suður?* Kugði lierra

Gómez.

»Nei«, aogdi Snorri; »oIt, scra {>cir víhsu um rcrðaiag

ukkar var það, að v'ð tvtludum snöggva rerð til Santosw.

»Hvad mikiö þcir haia vitað uni áforni ykkar, cr ('>•

niuguiegt aö gizka i«, sagdi Gómcz og gcÍKpaöi, cins og

hann var vanur, þcgar hann harði kumist aö einhvcrri

niðurstöAu i þvi milerni, scm hann var að rtcða um; »cn

hvað scm öðru liður, þi cr það sériega kyulegt, að tvcim-

ur nr ykkur skuli vera vcitt eitirrör strax og þið komið
híngað, og það ar sjómanni og stúlku, sem að likindum

cru hcr aivcg ókunnug. En cinum ykkar virðast þau eng-

an gaum gcra. Það cr iika cftirtektarvert. Samt niú vci

vcra, að lögrcgiupjónarnir rari hér mcð eínhverja vitleysu

— þeim skjitlast on«.

Um kvöldið vorum við allir i lcikhúsinu og virtum

lyrir okkur áhorrendurna. Snorri harði það starf i hcndl

uni kvöldið, að vísa fólki til sœtis ú etstu pöllununi, og við

Olafur stóðuni um stund sinn við hvorar dyr á aðal-ihor

,

cndasalnum og arhcntum rólki auglýsingar. Kn engaii mann
nc ivonu pekfuni við ar peim, sem inn komu. Pegar leik-

iirinn byrjaði, lókuiii viö Ólarur okkur sæti til hliðar við

Iciksvlðid, cn sátum pó ekki sainan.

Pað var nokkuð liöiö á fyrsla pátt lciksins, pegar ég

fíælti að pvi, aö maður og kona komu inn i salinn og tóku

scr sieti i stúku, sem var næst vid leiksviðið og beint á

nióli mér, svo ég gat vel séö hvaö þar gjöröist. Ég si aö

þau settu&l sitt hvuru mcgin í stúkunni. Maðurinn tók af

scr hattinn og purkaðí sér um ennið með dropóttum vasa-

kliit, og sá ég fið hann (maðurinn) var aö mestu sköllóttur.
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Hann var meðalmaður á hæð, Ircmur holdugur, alvc^

skegglaus og hreint ckki cldrí cn hálf-flmtugur. Konan vai

heldur há og grannvaxin, og allar hreyflngar hennar lýslu

þvi, að hún var enn á bczta aldri; en þegar hún gckk ínn

i stúkuna, sá ég að hún var ofurlitið hðlt. Hún hafði afar-

mikinn og skrautlegan hatt á höfðinu og blæju fyrir nnd-

litinu; eins og siður er heldri kvcnna i Brazilíu, þegar þar
eru i Icikhúsum.

Pó mér þætti persónur þcssar vera nokkuðeinkenni-

legar, þegar ég fór að gæta betur að þeim, þá hefði v<<,

samt aldrei veitt þeim ncina verulcga cftirtckt, hcfði það

ekki verið fjTÍr það, að cg sá manninn — undir eins o^

hann var búinn að þurka af sér svitann — taka úr einuni

vasanum á jflrhðfn sinni hlut, sem mér i íyrstu virtist vei

a

stór skammbyssa. En brátt sá ég að það var ckki. Það var

sjónauki í silfurbúnu hulstri — sjónauki svipaður þeini,

sem alment eru notaðir af áhorfendum i stórum leikhúsum.

Maðurínn tók sjónaukann með mestu gætni úr hulstrinu,

dró hann sundur og fægði glerin mjög vandlega með cin-

Iiverju, sem líktist baðmullar-hnoðra; og að því búnu laiit

hann áfram, hvislaði cinhverju í eyra konunnar og fékk

henni síðan sjónaukann. Svo hallaði hann sér aftur á bak

í sætið og virtist engan gaum gefa þvi, scm fram fór á

leiksviðinu.

Mér fanst það nokkuð undarlcgt, aö þau, sem sátu

svo nærri leiksviðinu, skyldu þurfa að halda á sjónauka,

og mér datt i hug, að konan mundi vcra mjög sjóndöpur
og cf til vill næstum blind. En brátt komst ég á þá skoð-

un, að hún mundi hafa dágó< a sjón, og uni Icið þóttist é^

vita, að hvorki hún né maðurinn, sem mcð henni var,

hcfðu komið í leikhúsið, þetta kvðld, til að horfa á sjón-

leik, heldur til einhvers annars, sem þeim var meiri slæ<'ur
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i, þvi pau litu varla aldrei til lciksviðsins, o}» var þó leikur-

urinn ákaflega áhriíatnikill og æsandi.

Konan lét sjónaukann liggja i kjöltu sinni dálitla stund

það var milli lyrsta og annars þáttar), og á meöan horfði

hún i áttina til mannanna, sem spiluðu á hljóðfærin fyrir

framan leiksviðiö. En strax og tjaldið var dregið upp á

ný og annar páttur leiksins byrjaði, pá tók konan upp
sjónaukann, lyfti blæjunni upp á ennið og horfði — ekkiá
lciksviðið — heldur þangað sem ég var. — Pegar hún lyfli

iipp blæjunni, sá ég að vangar hcnnar voru sérlega fallegir,

nelið vel lagað og munnurinn friður — varirnarþó nokk-
iið Þykkar, en það var eins og þær væru alt af við þvi

búnar, að taka á móti og gefa koss. Mcira sá cg ekki af

andliti konunnar, þvi blæjan huldi ennið, en sjónauk-

inn augun.

Ég vcrð að játa, að mér þótti það hálf-óviðfeldið, að
konan skyldi bcina sjónaukanum i áttina til min, cnda gat

i'g ckki betur séð, cn að hún væri beinlinis að horfa á mig
og það með mikilli gaumgæfni. Hið sama hefði auðvitað
hvcrjum einum af þeim, sem sátu i kringum mig, getað
virzl, nefnilega, að hún væri að horfa á þá. En svo Icit

ekki út fyrir að nokkur tœki eftir þessari konu, nema ég
einn. Eg horfði á hana bæði fast og lengi (og alt af horfði
liiin i gegnum sjónaukann i áttina til min); en það var ckki

vcgna þess, að hún horfði í áttina til min, að mér varð
svona starsýnt á konu þcssa, né heldur vegna þcss, að
fegurð hennar hrin mig, heldur var það aðallega fyrir þá
sök, að mér virtist — eftir að ég sá i andlit henni — að
hún væri mjög svipuð hinni dularfullu Scnoritu, sem okk-
ur fclögum var svo mikið áhugamál að fmna — eins og
lesarinn veit. Og eflir þvi, sem ég horfði lengur á konuna
mcð sjónaukann, þvi likari fanst mcr hún vera Senoritu —
svo lik, að ég um tíma þóttist alveg viss um að það væri hún.
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Við enda annars páttar lagði lconan frá sér sjónauk-

ann, dró niður andlitsblæiuna, laut átram og fór aö tala við

manninn, sem með lienni var.

Ég gekl( pangað, sem Snorri var, og sagði honum fr:i

lconunni i stúlcunni, og liver ég liéldi að hún væri. Ég bað

hann að skifta um sæti við mig og vita, hvort hcnuin

sýndist ekki hið sama og mér. Reyndar gat hann vel si'ð

inn i stúkuna þaðan sem hann var, cn ég vildi nú breyt:i

um sæti og sjá, hvort konan liti i sömu átt næstþegar hún

tæki upp sjónaukann. — Við Snorri skiftum svo um sæti.

Þegar priðji páttur var nýbyrjaður, sá ég að konan

i stúkunni tók á ný upp sjónaukann, og mér til mikillar

undrunar sá ég, að hún horfði nú ckki pangað, sem ég snl

áður, heldur pangað, sem ég sat nú. Mér duldist ekki að

pað var cg og cnginn annar, sem Iiún var aðyfírvega nieð

sjónaukanum, og pað var bersýnilcgt, að hún hafði strax

tekið eftir pvi, að ég breytti um sæti. En um Snorra varð-

aði hana auðsjáanlega ekki minstu vitund. í petta sinn

horfði hún samt ekki lcngi á mig. Hún lagði alt i einii

sjónaukann frá sér, laut áfram og sagði citthvað við

manninn.

Næst pcgar tjaldið var dregið niður, kom Snorri

til min.

»Hún er mjög svipuð henni Senoritu«, sagði hann;

»en við skulum fara yfir til hans Ólafs og láta hann koma

hingað yfír um til okkar, svo hann sjái konuna lika. Hann

heflr glöggvara auga cn við«,

Við gengum svo pangað, sem Olafur var. Hann sat

peim megin i salnum, scm konan var, og gat pvi ekki séð

hana paðan. Eftir hér um bil prjár minútur vorum við

komnir aftur pangað, sem cg hafði síðast setið, en pá tói<-

um við eftir pvi, að konan og maðurinn j'oru horfín úr

stúkunni, og við sáum pau aldrei framar umkvöldið. Pau
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hafa vafalaust staðið upp um leið og við Snorri fórum yfir

til Ólafs, og hafa farið út um hliðardyrnar á salnum, cn

elíki um aðaldyrnar, pví ph hefðu þau orðið að ganga fram

hjá okkur.

Daginn eftir sögðum við herra Gómez frá konunni,

og hver við héldum hún væri.

»I*að heílr verið villigæsff, sagði herra Gómez og

brosti; »pið eruð alt af að elta vlllígæsir. En látið mignú
sjá ! Þið segið að konan hafl setið i stúkunni, sem næst er

leiksviðinu vinstra megin. En sú stúka tilheyrir frú Pereira

og syni hennar, sem búa nokkrar milur hér fyrir norð-

vestan. í'au hafa borgað fyrir stúkuna til hálfs árs, og

enginn situr par nema pau og vinir peirra. Þessi kona er

þvi citthvað vandabundin peim mæðginuui eða vinum

peirra, og er ef til vill sama konan, sem alt af er á hælun-

um á pér, ungi maður«. Og herra Gómez leit til min.

Við töluðum svo ekki meira um pað við herra

Gómez i pað skiftið. En ég og Snorri póttumst alvegviss-

ir um, að petta hefði verið Senorita, og gátum pess til, að

hún hefði engan okkar pekt nema mig, og pess vegna hefði

hún alt af haft augun á mér einum. — Um kvöldið kom
okkur saman um pað, að við skj'ldum reyna að nr'í iali af

henni, ef við sæjum hana i annað sinn, að minsta kosti

komast að pví, hvar hún ætti heima.

luU •
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Tveimur dðgum síðar vorum við Snorri staddir i

listigarði, sem nefndur var Pereira-garöur, eftir hinum

fræga mannvini, Jósé Clementc Pereira, sem stofnaði sjúkra-

húsið Misericordia i Ríó de Janeiró. f garðinum var margt
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fólk saraan komið pann dag, Viö höföum breytt um bún-
ing, að ráði Gómezar, og vorura klæddireins ogmenn þeir,

er fylgja múlasnahestura i Suður-Ameriku — höfðura breið
leður-belti um raittið og gráa, barðastóra hatta á höfði. Ól-
afur hafði farið i alt aðra átt eftir hádegið, og kom ekki
i þenna listigarð pann dag.

Við Snorri gengum fram og aftur um garðinn, og
hðfðum augun á öJlum stórum mðnnum, Ijóshœrðum, o{{

öllu vel vöxnu kvenfólki. En enginn karlmaður var þai,
hvorki Ijóshœrður né dðkkur, sem á minsta hátt liktist

Skúla i sjón, eða komst i samjðfnuð við hann, hvað karl-

mannlegan vöxt snerti og fagran limaburð. Enginn var þar
á meðal þúsundanna, sera hafði aðra eins kálfa og aðrar
eins ógnar herðar og Skúli. En þar var margt kvenfólk,
sem var mjög svipað i vexti og Senorita, en við sáum ald-

rei fraraan í pað kvenfólk fyrir andlitsblæjura og sólhlífuni.

I»rjár eða fjórar konur sá ég par alveg eins búnar og mjög
likar í vexti og konan, sera ég hafði séð i stúkunni i leik-

húsinu; en engin peirra var pó hölt. Og hvergi sá ég par
holduga manninn skegglausa og skðllótta. Ekki heldur
urðura við Snorri pess varir, að nokkur hefði sérlega gát

á okkur, eða veitti okkur eftirför, og pökkuðura við pað
hinum n^^a búningí okkar.

Skamt frá aðal-hliði garðsins (utangarðs) var mikil
myndastytta úr marraara af hinura ágæta Jósé Clemenle
Pereira, og par skamt frá var brunnur með svalandi upi)-
sprettu-vatni, og höfðuallir frjálsan aðgangaðpeim brunni.
Þar nærri beið fjöldi af ökumönnum, ölmusumönnum, ald-

inasölum og raunkum, og var par pvi oft raikil háreisti og
stimpingar, einkum við brunninn, svo hinum góða Pereira
hefði mátt blöskra, hefði hann átt að horfa á slikt dag eftir

dag, eins og rayndastyttan hans - hann, sem elskaði svo
mjög friðinn og raátti aldrei illindi heyra né aurat sjá. En
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hann var dáinn löngu áöur en myndastyttan var búin til.

Viö Snorri gengum yflr aö brunninum til að fá okk-

ur ad drekka. En vid áttum crfitt meö að komast að dæl-

unni, pvi ösin var par mikil og allir virtust vera aðfram

komnir af þorsta. Loksins gátum við þó náð okkur i vatn.

Og aö pvi búnu gengum við að myndastyttunní og ætluð-

ura að setjast þar, þeim megin, sem skugginn var. Snorri

vildi hvila sig um stund og reykja vindil. En við vorum
ckl{i fyrri seztir, en við sáum að maður, i ápekkum bún-

ingi og við vorum i, stóð hjá okkur og bað Snorra um eld-

spitu til að kveikja i vindli, sem hann hélt á. Úr hvaða
átt þessi maður kom, vissum við ekki. Við tókum ekki eftir

honum fyrri en hann stóð hjá okkur og sagði: ))Eld,ef|>ið

viljiö gjöra svo vel«.

Hann var ungur raaður, skegglaus, ekki mjög'hár,en

kraftalega vaxinn, og ekki ófriður í sjón; en eitthvað var

kæruleysislegt við hann og hálf-slarkaralegt.

»Komuð þið i gær með stóru múlasnalestinni að
vcstan?« spurði maðurinn og kveikti i vindlinum.

))Nei«, sagði Snorri, ))við komum að austan fyrir fáum
döguni siðan«.

))Svo pið eruð pá ef til vill menn senhor Bólivars?«

spurði maðurinn og blés tóbaksreyknum út um nefið und-
ur ánægjulega.

))Nei«, sagði Snorri; ))Þekkjum hann ekki«.

))I»ekkid þið ekki senhor Bólivar?« sagði maðurinn.
))Við erum hér alveg ókunnugir og þekkjum héreng-

an((, sagði Snorri.

í pessu gekk kona fram hjá okkur. Hún var i hvit-

i'.m kjól, með stóran hatt á höfði, blæju fyrir andlitinu og
sólhlif yfir sér.

))fettaer h'nU sagöi Snorri og spratt á fætur; »J)etta

ii'
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y
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er konan, sem sat 1 stúkunni um kvöldlð - þetta cr Scn-
oritaU Hann sagði þetta á islenzku og leit til min.

Hann hafði áreiðanlega rétt fyrir sér. Þetta var oin-

mitt sama konan, sem hafdi horft á mig i leikhúsinu; o;.

þad leyndi sér ekki, að hún var dálitið hölt.

»Pad litur pó út fyrir að þið haflð séð hér alt i einu
konu, sem þið kannist við«, sagði maðurinn og glotti.

))Já, hún er mjðg lik konu, sem við purfum endilcí{a

að flnna«, sagði Snorri; pekkir pú konu þessa?*
)).Iá, ég veit hver hún er, og hvar hún á helma«,

sagði maðurinn, blés reyknum út um nefið og lygndi aftur

augunum; »en hvað heitir konan, sem pið eruð að leita að?«

Ég ætlaði nú endilega að verða fyrri til að svara en

Snorrí, þvi mig grunaði að maðurinn vildi veiða eitthvað
upp úr okkur. Mér fanst ég sjá elnhvern lymsku-svip á

honum, pegar hann lagði fram spurninguna. EnSnorrivar
jafnan fljótur til svars og laus við alla tortrygní, og slika

menn kallar heimurinn ekki hyggna.

»Ungfrú Gonsalvóa, sagði Snorri.

»0g pessi kona er ungfrú Gonsalvów, sagði maðurinn.
))0g átti einu sinnl heima í Santos?«spurði Snorri og

færði sig nær manninum.

))Sú hin $ama«.

»0g er gamli Gonsalvó — karllnn meö gula andlltið -
er hann pá faðir hennar?« spurði Snorri.

Mig langaði til að segja honum að pegja.

»Hann er faðir hcnnar«, sagði maðurinn.
»Hvar á hún heima?« spurði Snorri.

»A norðaustur-horninu á Rúa Lissabon og Rúa dó

San Pedró. Húsið er úr rauðum múrstcini og stór skið-

garður í kringum pað, og aðal-hliðið veit að Riia Lissabon.

Ég pekki staðinn vel, pví ég hefi oft flutt pangað aldinl Irá

búgarðinum hans senhor Migúels«.
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»En i hvaða hluta borgarinnar eru pessar götur?«

spurði ég.

»Rúa dó San Pedró er Qórða gatan hcrna f^ rir aust-

an((, sagði maðurinn; wþegar þiö koni'4 á p& götu, getið

þið auðveldlega fundið Rúa Lissabon með þvi 'að spyrja

lögregluþjóna eða burðarkarla til vegar«.

Snorri þakkaði manninum fyrir upplýsingarnar og

lofaði hamingjudw. iyrir að hafa sent hann til okkar. Rn

maðurinn hneigði sig hæversklega og hvarf inn i mann-

Qöldann.

Snorri var nú alveg uppvægur með að leggja strax

af stað og flnna húsið.

»Við erum nú loksins komnir á réttan rekspöl«, sagði

hann: »Skúli er nú svo gott sem fundinn, svo framt að

hann sé á lifi«.

Ég lagði pað til, að við færum lyrst heim í herberg-

ið okkar og fyndum Ólaf. En því var ckki nærri komandi.

Snorri vildi undir cins flnna húsið og ná tali af Senoritu,

ct nokkur kostur væri.

Og pað varð úr, að við Iðgðum af stað til að leita

að húsinu.

Við fundum brátt Rúa dó San Pedró, það var cin af

Qölförnustu götunum i borginni. Við spurðum um Rúa

Lissabon. Aldinasali nokkur sagði okkur að halda suður

götuna.

»Eftir Qóröt.- 'stundarverðið pið komnir á Rúa Lissa-

bon«, sagði hann.

Snorri varð svo glaður, að hann gaf aldinasalanum

enskan shilling. — í Braziliu var mikið af enskri mynt á

þeim árum — einkum gullpeningum.

Alt i einu gættum við að pví, að kona komt úl úr

sulubúð á einu strætishorninu tyrir sunnan okkur. Hún

gckk fyrst i áttina til okkar, en sneri svo snögglega við og
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hclt suður strætið. Vlð þektuni strax ad I>„e var konan
sem vid höföum séd i leikhúsinu og i garðinum - konani
sem við vorum vissir um að vœrl Senorita. F ein
og gekk mjög hratt. Við gengum lika mjög hia.-. - hrað-
ara en ég kœrði mig um, þvi Snorri réð ferðinni. (En 0«
segi það pó ekki honum til ámælis). Við þurflum nú ei<ki
lengur að spyrja okkur til vegar, pvi konan visaði okkur
leiðina. Hún leit við og við til baka, og við hölðum altaf
augun á henni.

))Nú cltir pú hana, sem elti pig«, sagði Snorri. .Kj.

hélt hann væri nú ekki með ðllum mjalla.

Pað var koraið sólarlag. I>á er byrjað að kveikja

á götulömpunum i Saó Pauló, pvi myrkrið skeliur
par á, svo að segja, strax og sólin er sezt. - Konan var
all af að greiðka sporið, og pvi hraðara gengum vid.
Knginn á gðtunni virtist taka eítir pví. Það var eins og
allir vildu fiyta sér.

))Við hljótum að vera komnir fram hjá Rúa Lissabon.s
sagði ég.

»Hvað varðar okkur um Rúa Lissabon ?« sagðiSnorri;
»við förum bara hvert sem hún Senorita fer«.

Flugurnar sækja i Ijósið, en pað er peim hættulcgt.
Að elta kvcnfólk getur lika verið isjárvcrt fyrir karlmen''n.
svo hugsaði ég, pó ég pegði.

Alt i einu beygði konan fyrir strætishorn. Par stóð
litið hús og skiðgarður umhverfis. Við vorum að eins ör-
fáa faðma á eftir konunni. Hún opnaði i mesta flýti hlið-
ið, sem á garðinum var, en lét pað ekki aftur á eftir sér.
Vlð héldum rakleiðis að hliðinu, og lengra vildi ég ekki
fara, en Snorri æddi viðstöðulaust ínn f garðinn, pó ég
gjörði mitt ilrasta til að aftra honuni frá pvi.

»Ég ætla að ná tali af henni«, sagði Snorri,
Og ég var nauðbeygður að fara á eftir honum.
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f midjum garðinum slód stórt itandelabra-tré og bekk-

ur þar skamt frá. Þangað gekk konan, tleygði sér niður á
bckkinn, og rak um leið upp hátt og ámátlegt hljóð. Það
ar óttalegt hljóð, cins og sambland af angistarópi barns

ofl spancóli i soltnum úlíl.

í sama bili komu fjórir menn hlaupantli frá húsinu.
Kinn peirra var hvitur, en hinir svartir og jötnar að vexti.

Við Snorri námum staðar, þegar konan rak upp hljóð-

ið. Við áttum pá stutt cflir að bekknum.
»Takið þið gildari manninn fastan!« hrópaði konan:

xnianninn, sem er gildari og hærri — heyrið þið pað? —
en sleppið hinunin.

Snorri var bæði ha;rri og gildari en ég; pað var pvi

hann, sem hún vildi láta taka fastan, en hún sagði ekki,

hvað hann hafði til saka unnið, eöa af hvaða ástæðu hún
vildi láta mig sleppa. — Ég hafði þó veitt hcnni eflirfór,

alveg eins og Snorri. Hví þá að sleppa mér, enn taka hann
faslan? Petta var méi óskiljanlegt.

Kg tók eftir þvi, pegar konan talaði, að rödd hcnnar
var ekki lik rödd Senorítu. En það var ekki að marka.
Kg haföi heyrt Senorítu tala aö eins fáein orö, og nú voru
næstum prjú ár liðin siðan, og hún var þá stilt og fátöluð.

Kn þessi kona talaði hátt i æsandi, skipandi rómi. Pað
var því alls ekki undarlegt, pó röddin væri ekki eins.

Þaö var strax oröið mjög skuggsýnt, og við gátum
þvi ekki séð andlitsfall mannanna, allra sízt hinna svörtu.

))Takið fantinn!« sagði hviti maðurinn byrstur.

))Leyfdu mér aö tala fáein ord«, sagði Snorri.

))Engan veginn«.

))Leytdu mér aö tala aö eins eitt orð viö hana ungfrú
rionsalvó*, sagði Snorri.

))Ungfrú GonsaIvó?« spurði hvíti maöurinn með fyrir
litningar rómi. ))Takid þiö hundinn ogbindiö hann!« sagöi
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hann við svcrtingjana; »og ef hann talar citt orð lil, þá

troðid upp i hann hampi*.

Við Snorri œtlaðum nú að ganga út úr garðinuin og

fram á strœtið, en við vildum eltlci hlaupa. Með pvi nióti

heföum við samt sloppid frá peim út fyrir hliðið.

Alt i einu voru tveir stœrstu svertingjarnir iconinir

tram fyrir Snorra. En pað var cins og peir hilcudu sér við

að leggja hendur á hann, pó hann vseri svo miiiid niinni

vexti en peir. Þeir sáu að hann var snarlegur i snúning>

um og hann œtlaöi að verja sig. Þeim stód audsjáanlega

stuggur af honum. — Hundarnir hiiia sér lilca við pvi, að

ráðast á liöttinn. — Annar peirra hljóp sarat i fangið ú

á honum, en hinn stölcic aftan að honum. Ég sá að annar

pcirra datt. í sama bili hljóp priðjí svcrtinginn fram. Ég

ætlaði pá að hlaupa til og hjálpa Snorra. En áður cn niig

varði, var hviti maðurinn búinn að ná höndunum á nicr

aitur fyrir balcið, og héit mér cíns og ég væri barn.

»Vertu lcyr og segðu elclci citt cinasta orð«, sagði

hann; annars fcr illa fyrir pér«.

Ég sá að Snorri varðist um hrlð afmcstusnild; hann

ncygði svcrtingjunum niður á vixl, og lcilcurinn barst alt

af nær og nær hlíðinu. — Sumir hafa haidið pvi frani, að

íslcnzlcu glimubrögðin kæmu að litlum notum i vcrulegu

alvarlegum áflo.í^uni viö annara pjóða menn. En hér \arð

unnur raunin á. Hér gat nicðalraaður að vexti og biirð-

um, en afbragðs glimumaður og snarmenni, varist premur

risavöxnum raönnum i alt að pví tíu mínútur.

Snorri var næstum icominn að hlíðinu, pegar hanii

féll. Einn varö undir honum og tveir ofan á. Sókn o<í

vðrn frá Snorra hálfu var búin, undir eins og pcir híúm

fest hendur á honum, pvi hann hafði ekki afl á við hinn

minsta af svertingjum pessum.
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Þeir bundu hann svo, og fóru i oila staði heldur ó-

mjúldega med hann. En hr nn Þagöi eins ug steinn.

Rétt i |>vi, að þeir voru að IJúita við aö binda Snorra,

þu sá ég, mér til m'Lillar gledi, að lögregluþjónn stbð-

næmdist Við hliöid. Hann laut áfram og leit inn i garð-

inn. Kg œtladi að kalla til hans og biðja hann ' jálpar,en

pess þurili ekki við.

•Hvað gengur hér á?« spurði hann og gekk inn i

garðinn. Hann var vafalaust hugprúður maður.

»Það var gott að þig skyldi bera hér að«, sagði hviti

inaðurinn og slepti mér; »hcr er maður, sem ég lét menn
mina taka lastan rétt núna. Hg afhendi pér hann nú, og

bið pig að setja hann i varðhald«.

»Á hvers ábyrgð á ég að taka hann sem fanga«, spurði

lögreglupjónninn.

»Á mina ábyrgð. Ég skal niæta fyrlr lögreglurétt-

inum á morgun«.

»Kn hvað heitirðu?«

nMigúel de V'ega«.

»Hvað heflr maðurinn gjört?« spurði lugreglupjónnínn.

»Hann heflr múðgað dóttur niina og veitt henni cflir-

för i illum tilgangi«.

»Komdu!« sagði lögreglupjónninn við Snorra, lcysti

iil lionum böndin og setti á hann handjárn. »Komdu! í

nnfni kcisarans tck cg þig fastan!«

Ég lcit til bckkjaríns hjá trcnu; cn konr'* var horfln.

Lögrcgluþjónninn bað einn svcrtingjann að kalla á

ökumann, þvi honum pótti ol langt aö fara með Snorra

fótgangandi alla Icið til lögreglustöðvanna. Kn ckki mátti

éí< vera raeö pcim i kcrrunni.

»Það er á móti lögunum«, sagði lögrcglupjónninn og

sctti hökuna ofan i kragann.

I ^•f'
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»ííg " l slrnx iara o« llnna herra Gómezc, sa{{di éa

vlð Sn

•^A Icígöi mér svo hesta og kerru, og lofaAi ðkumann-
inum tvöraldri borgun, ef hann kœmi mér til leikhússins i

Rúa dó San Júan, áður en leikurinn byrjaði. Hann kom
mér '^angað i tœka tið og fékk þrefalda borgun.

Pegarégvarað ganga inn i leikhúsið, p& varveridað
fara með Snorra inn á lögreglustöðvarnar.

I^g iann Kláus i biðsalnum á bak við leiksviðið. Iliinn

hélt á leikritl og vnr mjög skoplegur á svipinn.

»Hvar er herra Gómez?« sagði ég.

»Ja, þeir mega gá að sér í kvðld, leikcndurnir«. sa«rti

Kláus.

»Kg þarf að flnna hcrra Gómcz tafarlaustw, sagði i^
»Pað er i enda fjórða páttar, sem hættan er mestc,

nagði Kláus.

»Visaðu mér þangað, scm herra Gómez er«, sagðl (%
•t>vi mannslif er i veði«.

»Ef Antonió sleppir úr cinni cinustu setningu i fjórða

liaetti, pá er allur leikurinn kominn i huntÍL.a*, sagöi

Kláus. Og mig dauðlangaði til að berja honn.

í pessu kom herra Gómcz inn til okkar. Ég lét cliki

biöa að segja honum, hvcrnig sakir stóðu, og bað hann fá

Snorra strax lausan, með pvi að ganga i ábyrgð fyrir hann.

»I»id haflð enn verid að elta villigæsira, sagði heria
Gómcz og lét brúnir slga. »Ég skal tala við lögreglustjór-

ann i nótt, pegar leikurinn er úti; cn enginn, nema keis-

arinn einn, fengi manninn lausan fyr en að raorgni, hversu
hátt veð, sem boðið væri, Ég skal sjá tll pcss, að ckkl fari

illa um hann i nótt. Á morgun kcmur pú svo fyrlr rélt-

inn, sem vitni. Og sjáum pá hvcrnig fcr«.

Ég pakkaöi hcrra Gómcz, og fór svo yflr á lögreglu-

stöðvamar. Ég bað lögreglupjónana að leyfa mér aö tala
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við Snorra. I>ad var ófáanlogt. Kn þclr lcyfðu mér að
scnda honum fácinar linur. Á þann hátt lét ég hann vlta,

hvnd hcrra Gónicx hefði ^agt

Ad p\\ búnu íjckk ég yflr i hótcllð, og bjóst endllcga

við, að Ólafur v«?rl þar fyrir og mundi pykjo ég koma
scint og flytja slrcm tiðlndi. — Þcgar ég kom inn i lorsal-

Inn i hótcllnu, tók ég cnir þvl, að ungur maður, hvatskcyt-

le«ur, með svipu i hendl, stóð par nœrrl dyrunum og hall-

aðist upp vlð vegglnn. Hnnn virtlst gcfn hverjum manni,
scm inn kom, mjög nákvœmnr gœtur. Kg sá að hann tók

slrax eftir mér og yflrvegaðl mig frá hvlrni til lljo mjög
gnunigæfllego. Kg vcltll honum ekkl mikla eflirtekt, Kg
póttist vlta, oð honn vœrl cinn of hinum mörgu ökumönn-
um, scm himdu fyrlr uton hótclið fráþvi loust fyrir hAdegi,

dag hvern, og pangoð tll um mlðnættl. — f Soó Pouló er

ótölulegur grúl af ökumönnum, og moður getur búist vlð

að hitta þá þor alstaðor. f kringum ollo opinbero stoði

eru pcir i tuga tali. l>cir cru englr hávaðamenn og hrópa
elcki né kalla á torgum og gotnamótum, Þelr eru of latir

til pess. Pcir sitja bara pegjandi i forsælunni, með hálf-

aflur ougun, og reykja ilmondi sigartttur, þongað til ein-

liver kemur og kallar á pá. »Leitaðu að forsœlu og muntu
ökumann flnna«, er máltak i Suður-Ameriku.

Pegar ég kom inn i hcrbergið okkar, sá ég að Ólafur

var ekki kominn. Og fanst niér það undarlegt, pvi hann
var vanur að vera kominn hcim á kvöldin áður cn sólsctt

var. En mér datt i hug, að hann hefði farið tll leikhúss-

ins og sœti þar i áhorfendasalnum. Ég hugsaði mér pvi

að fara pangað aftur og reyna að flnna hann. En rétt i

pvi að ég ætlaði að ganga út úr herberginu, sá cg að mað-
ur stóð i dyrunum, með hatt i annari hendinni og svipu i

iiinni. Pað var ökumaðurínn, seni ég haföi séð i forsaln-

um niðri.

J. MAGNÚS BJARNASON. Braziliufararnir. 9
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»Hvad viltu?« spurðí ég hálf-önuglcga, Hví mér ga/.t

ekki að nianninuni.

»Ég bið afsökunar á þvi, að vaða hér inn óboðið«,

sagði hann; )>en ég sá að dyrnar stóðu opnar. Ég hcíí

brýnt erindi — og heiti Júan Varró og er ökuniaður«.

»Berðu upp erindið strax«, sagði ég, »pvi ég er á íör-

um út á strætiðn.

»Ertu ekki nýkoniínn frá Ríó?« sagði Varró.

»Jú. En hvað um það?«

»0g ert útlendingur?«

»Já; og Íslendingur«, sagði cg.

»Pú átt vin eða bróður, sem er meðal maður á vöxl,

með Ijóst hár og stóra vðrtu á hægra kinnbeininu. lír

ekki rétt?«

»Jii«, sagði ég; »en hvað viltu honum ?«

»Ég vil honum ckkert, en hann vill þér eitthvaðw,

sagði Varró, og ég sá að nasir hans þöndust út; »hann

hefir slasast all-mikið og vill að pú komir til sin strax i

nótt. Hann sagðist eiga tvo vini — eða brœður — i pessu

hóteli, og bað um að annarhvor yrði sóttur«.

Ég stóð alveg höggdofa og glápti á raanninn. Hann
tók miða úr vasa sinum og fékk mér.

»Littu á«, sagði hann; »kannast pú við nafnið?«

Ég tók við miðanum og leit á. Það var dálitill snep-

ill at dagblaði, og á hann var ritað að eins eitt orð nieö

•-'^um blýant, og pað var: »Ó/a/ur«. — Pað var hönd Ólaís

« þvi — upphafs Ó-id hans einkennilega og belglausa efí-

ið. Og ég var i engum efa um pað, að hann hefði skrifað

þetta. En pvi skrifaði hann ekki meira? Pvi skrifaöi

hann ekki alt nafnið?

»Hvernig meiddist hann?« sagði ég og hvesti augun

á ökumanninn.

»Eg veit það ekki nieð neinni vissu«, sagði Varró;
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»cn niér skilst ad hann hafl veriö á ferð fyrir vestan borg-

ina og ekið i tvihjóludum vagni, cn hesturinn svo fælst og

hlaupið út af vcginum, vagninn mölvast og vinur þinn

beinbrotnað og kostast mikið innvortís. En húsbóndi minn,

hnnn senhor Alba, fann hann tr.dir kvöldið og flutti hann

meðvitundarlausan vestur !> búgnrðinn rinn, cn það cru uni

iimtán milur frá borginni. Prir líggur .inur þinn nú dauð-

vona og biður eflir pér. 1 ?, 'iofi pe^^ar fundið lækni, og

hann er nú lagður af staðu.

»En því flutti húsbóndi pinn hann ckki i sjúkrahúsið

i borginni?«

nÞeirri spurning er mcr ómögulegf að svara«, sagði

Varró. ))En húsbóndi minn er götuglyndur maður, og við

þjónar hans, spyrjum hann aldrei um, hvað honum gangi

til að gjöra öðrum gott«.

»ÆtIar pú að flytja mig vestur?« sagði ég.

»Já«.

„Hvenær komum við pangað, ef við leggjum strax

á stað?«

»MiIIi klukkan tólf og eitt i nótt«.

»ViItu að cg komi undir eins?«

»Það væri bczt«. sagði Varró; »cn cg skal samt biða

liálfan tima enn, cf pú vilt«.

Mig langaði til að flnna hcrra Gómez, áður cn ég

legði af stað, en ég sá að pað mundi ganga of langur tirai

i pað, pvi leikurinn var rétt nýbyrjaður, en enginn vegur

til þcss að cg geti náð tali af herra Gómez, fyr cn leikur-

inn væri á enda.'

»Ég get lagt strax af stað«, sagði cg.

Og svo lögðum við af stað i léttum vagni, sem tveir

múlasnar gengu fyrir.

Pad var glaða tunglskin, vegurinn rcnnisléttur og

múlasnarnir eldfiðrugir. Við fórum eins hart og múlasn-
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arnir gátu farið. Þegar við komum vestur fyrir borgina,

beygðum viö litiö eitt til suðvcsturs og komum á breiðan

akveg. Fyrst voru húsin þctt meö fram vcginum, en smntl

og smátt fór að verða lengra á milli peirra, Loksins lá

vegurinn i ótal smá-krókum i gcgnum þcttan og hrikalc}^-

an skóg, þar sem varla sást upp i heiðan himininn.

Ég og ökumaðurinn töluðum fremur fátt, þangað til

við komnm i skóginn; pá fór ég að láta pað í Ijós, aðnur
þætti Iciðin löng og skuggaleg. Hann svaraði þvi að cins

þannig: að leiðin væri ekki lengri, en hann i fyrstu hcföi

sagt mér, og kvaðst skyldi snúa aftur með mig, þegar i}>

vildi. Pá hætti cg að tala um það, að leiðin væri Iön;<.

Samt var einhver óljós kviði af og til að gjöra vart við sig

i huga minum.

Alt í einu beygðum við út afaðalvcginum, og komum
litlu siðar i stórt rjóður i skóginum. Þar stóðu nokkur

hús i þyrpingu, og sá cg strax að þetta var algengur faz-

enda (sveitabær í Braziliu). — Fazenda er þannig: að húsin

eru Iðng og lág, og mörg vanalega bj'gð á Qóra vegu

utan um all-stórt svæði, sem myndar eins konar stræti

tyrir íbúa búgarðsins, pvi aðaldyr allra húsanna vita að

pessu opna svæði. Hver meðal-/azenda er til að sjá eins

og all-mikið þorp, enda voru ibúar margra peirra á þeini

árum (þegar prælahaldið var) alt frá hundrað upp i pús-

und manns. Og til voru peir rikis-bændur i grend við Rió

de Janeiró, pó fáir væru, sem átlu frá brjú til fjögur pús-

und svertingja.

»Er petta staðurinn?(( spurðí ég.

))Já((, sagði Varró, en hann sagði petta skritilcga. 0,-<

ég hugsaði til p.ss löngu síðar, hvað undarlega hann lúó

um leið og hann sagði pað; — hann hló ekki hátt nélengi,

en hlátur hans liktist hlátri brjálaðs manns eða hlakki

arnaríns.
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Tunglið var hátt á lofti, og það var stafalogn. Egsá

Ijós i glugga á einu húsinu. »Þar liggur Ólafur«, hugsaði

ég. En ég fór þar vilt eins og i mörgu öðru.

Við ólcum vestur fyrir porpið og svo inn milli hús-

anna — inn á auða svæðið, sem eins vel mætti kalla n/i/að^

/d«. Undir eins og múlasnarnir námu staðar, stökk ég of-

an úr vagninum, og i sðmu andránni sá ég að þrír menn

komu út úr húsinu, sem Ijósið var i, og stefndu til okkar.

— Hg hefl þegar getið þess, að ég hafl fundið til einhvers

óljóss kviða á leiðinni út til þessa staðar, en ég hafði reynt

á allar lundir til að útrýma honum og telja sjáltum mér

trii um, að mér væri engin hætta búin. Mér varð því enn

meira bilt við en ella, þegar tveir af mönnunum gengu

rakleiðis að mér og tóku sinn i hvora öxl mina og ekki

neitt mjúklega.

wÞað er alveg gagnslaust fyrir þig að sýna mótspyrnu«,

sagði annar maðurinn. Hann var hár og þreklega vaxinn

og klæddur sjómannabúningi. Ég kannaðist strax við rödd-

ina og þekti andlitið, 0«^ sá að þetta var munkurinn, sem

verið hafði með ol, . >Don Júan«.

Mér duldist þa i lengur, að hér var ekki alt með

feldu, og ég sá ég hafði verið leiddur í gildru eins og héri.

Það haíði verið egnt fyrir mig, og áður en ég náði að agn-

inu var ég fastur i gildrunni. íþrótt veiðimannsins er sér-

staklega i þvi fólgin, að egna vel, að velja rétta agniö og

búa kænlega um það við gildruna; og iþróttin er hin

sama, hvort veiða sk"' úlf eða menn. Sá, sem hafði veitt

mig, hann var enginu viðvaningur i þeirri íþrótt.

Það var margt, sem flaug í huga minn, á fáum augna-

blikum, þegar mennirnir lögð. '.endur á mig, og alt laut

þaö að þvi, hvað ég ætti til bragðs að taka. Fyrsl datt

inér i hug, að reyna að slita mig af mönnunum og hlaupa

burlu, en ég sá strax að það var alveg gagnslaust, þar sem
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fjórir mcnn umkringdu mig, ad liliindum allir vopnaöir, u<<

langt til nœstu húsa. Pad voru engin lilcindi til þess, að

ég gœti sloppid úr hðndura þeirra. Næst datt raér i hug
að falla á kné og bidja um grið og grátbæna þá um að
vœgja raér, þvi ég er að eðlisfari hugdeigur maður og

mannskaps-litill. En það fann ég undir eins að ekki var
samboðið karlmanni, og mundi vekja hjá þeim fyrirlitning

á mér og viðbjóð, og gjöra vont verra. Margt fleira flaiig

mér i hug, en að siðustu hugsaði ég að réttast væri — pó
það et til vill væri ekki sem hyggilegast - að ég reyndi
að sýna alla þá mótspyrnu, sem mér væri mögulegt, og
láta þá ckki taka mig íastan alveg fyrirhafnarlaust. Hjl
öllum dýrum o ' heilbrigðum mðnnum er sá eiginleikur
einna sterkastur, að vilja verja fjör sitt og frelsi. .lafnvcl

hinir minstu ormar, sem í duftinu skríða,reyna til að vi'rj;i

sig i lengstu Iðg. Hví skyldi ég þá ekki reyna það?
Pað, sem gjðrðist þar við vagninn næstu flmm eö:i

tíu minúturnar, er nú i huga minum eins og óljós draum-
ur. — Eins er drykkjumanninum farið, þegar hann raknnr
úr ðlvimunni: hann man óglögt eftir þvi, sem hann gjörði
i drykkju-æðinu — að eins einu og cinu atviki á stangli, en
cngu í samhcngi. Kg man aö cg hrauzt um og tók á öliiini

krðftum minum. Ég var sleginn áhcrðarnar mcðciniivers-
konar barcfli. Ég datt, cn konist einhvcrn vcginn upi)

aftur og brauzt um á ný. Mcr fanst tunglsljósið ekkr eiiis

bjart og það var áður. — Það var alt af að dimma nieir

og meir, fanst mér, cins og ský væri að draga fyrir tungliö.

Eg tók eftir þvi alt í cinu, að cg var búinn að missa hatl-

inn. Margar hendur tóku ó njúklega á mér; cn ég brauzt
alt af umj og var ekki alt af i sama stað á auöa svæöinii

á milli húsanna Enginn talaöi orö. Þaö varþegjandi þúl

Við og við dundu hnefahrgg á mér; — mér fanst þau ckl<i

skaða mig mikið, en ég fann að ég var að verða yflrkom-
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inn af mœdi og svitinn rann og bogaði af mér. Alt i einu

fékk ég högg af barefli aflan á höfudið, eða ofarlega á

hálsinn, og ég hneig niður um leið. Ég fann að pað var

maöur undir mér; ég hélt fyrir kverkar honum og hafði

annað hnéð á bringspölum hans; en það lá pung hönd á

hálsinum á mér, svo pung, að ég varð að láta undan og

andlitið á mér kom við moldina. í þvi fékk ég priðja

höggið af bareflinu á höfuðið. Ég slepti tökunum á mann-

inum, hœtti að brjótast um og leið i ómegin.

A7.

Flestir peirra, sem einlivern tima hafa liðið i ómegin

— ekki sizt af höggi á höfuðið — munu kannast við, hvað

niaður á erfitt með aö átta sig á hlutunum í kring, fyrst i

stað, eftir að maður raknar við aftur. Í huga hans cr tóm

auðn og myrkur. Hann kannast ekki við noitt, sem hann

sér; skilur ekki i ncinu, sem hann heyrir; raan ekkert o<{

vcit ekkert - jafnvcl ekki hver hann sjáltur cr— en íinnur að

cins óglögt til pess, að eitthvað óttalegt hefir komið fyrir

hann, að eitthvað cr öðru vísi en pað á að vera. Kn sniátt

0« smátt hverfur petta myrkur úr huga hans; hugrenninfí-

arnar koma frani, hver á tætur annari, með hraða cldinf?-

arinnar; alt skýrist undrunarlega fljótt, og niaöur skilurog

vcit og man og áttar sig — alt á einu augabragöi. Og um

lcið kemur sársaukinn, bæði likamlega og andlcga.

í sliku ástandi var ég, á meöan ég var að koma til

sjálfs min attur.

Pað var kominn dagur. Ég lá í hengirúmi í litlu

hcrbergi. Einn gluggi var á herberginu, með járnrimlum

fyrir, og vissi að skógi. Hurðin var öll járnrekin og rani-
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gjör, og gólíld var lagt hellum. Alt minti það á fangelsi
og ófrelsi. Hengirúmið var úr tágum og héltlc ekki hærra
uppi en svo. að ég gat snert gólfld med hendinni. bó é«
lœgi út af. Vatns-krukka var við hendina og drakk ég
godan teig úr henni, en vatnid var volgt ogekkigott Hatt-
urinn minn lá á gólflnu og beltid mitt. Kg sá að það var
blóð á höndunum á mér. og þœr voru allar rispaðar 02
bólgnar. Höfuðið á mér var lika bólgið og með stórum
kulum. og hárið var alt blóðstorkið. Það var blóð á kod.l-
anum og nokkrir blóðdropar á gólflnu. Útlimir minirvoru
alhr sárir og marðir. en andlitið var óskemt. að eins lítil
nspa á hœgri kinninni - pað var alt. Eg hafði auðsjáan-
lega gjðrt mitt Itrasta til að verja á mér andlitið.

Eg fór að brjóta heilann um þetta. sem fyrir mig hafði
komið. Mér fanst það vera likara æflntýri i skáldsögu en
nokkru öðru. og pó hafði ég iðulega lesið um pað i blöð-
unum. að menn höfðu ratað i lik æflntýri og ég - verið
teknir með kænskubrögðum og fluttir á afvikna staði oa
rændir og jafnvel myrtir. Ég vissi að mörg ræningjafélö.
voru til i Brazilíu - einkum í stórborgunum - og lö.^!
reglunni par veitti jafnan erfltt að vernda líf og eigni'r
friðsamra manna fyrir glæpamönnum. Mér duldist ekki
að ég og félagar minir - að rainsta kosti við Ólafur -
vorum komnir i hendurnar á slungnum misindismönnum
scm alt af höfðu verið á hælunum á okkur frá bvi viö
logðum á stað frá Ríó de Janeiró. Munkurinn og piUur-
inn með örið. og sömuleíðis Gyðingurinn, voru vafalausl
uðal-sporhundarnir i pessari veiðiför. En hver var til.ara-
ur peirra? Hvað vildu peir með okkur? Við höíumekl
ert gjort peim á móti. svo ekki gátu peir verið að hefnasm á okkur. Og við vorum engir auðmenn, svo ólikle.t
var að peir hefðu elt okkur alla pessa leið til pess ein-
gongu að ræna okkur. Gat pað verið. að Senorita. eöa
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þeír, sera valdir voru að hvaríl Skúla, hefðu sent pessn

tnenn út af ðrkinní til að gjöra okkur ilt? Hvergatsagt

um það? En hvað sem ððru leið, pá var það eittbersýni-

letjt, að við áttuni óvini og vorum komnir í hendurnar

á þeim.

Ég var að bijóta heilann um þetta, þegar ég alt i einu

varð pess var, að einhver kom við hurðina að utan. Ég

heyrði að slagbrandur var dreginn frá hurðinni, og litlu

.siðar opnuðst dyrnar. Inn i herbergið gekk svertingja-

(Irengur, með stól i annari hendinni en vatnskrukku i hinni

og setti hvorttveggja niður hjá rúminu, sem ég lá i. Hann

tók svo tómu krukkuna og fór út, og leit hvorki til hægri

né Yinstrí. Kg ávarpaði hann, en hann svaraði ekki

einu orði.

Ekki var pilturinn fyr farinn út úr dyrunum, en ég

sú að kona, með blæju fyrir andlitinu kom inn og gekkað

rúminu til min. Hún hélt á matarkurfu, og sá ég i henni

voru aldini, egg og brauð og ýmislcgt fleira. — Konan var

orurlitið hölt, og sá ég strax að þetta var sama konan, og

ég haiði séð i leikhúsinu, i Pereira-garðinum og i Rúa

Lissabon. Það fór hroUur um mig, pegrar ég sá hana koma

inn i herbergið. Hún var önnur Medúsa i augum minum
— ægileg, næstum hryllileg, og pó um leið fagurlega vaxin

og tiguleg i framgöngu.

»Hg sé að pcr liður illa«, sagði hún og settist á stólinn.

))Mér liður engan vcginn vel«, sagði ég.

))Pú ert sár. Ég sé að pú crt blóðstokkinn um höf-

uðið. En pað var sjálfum pér að kcnna«.

»Hvernig var pað sjálfum mér að kenna«, sagði ég.

»Þú áttir ekki að veita ncina mótspyrnu«.

)>Atti cg ckki aö vcrja hendur mínar, meöan éggat?«

sagði cg; »átti ég að láta bófana leggja hcndur á mig, sak-

lausan manninn, og sýna cnga vörn? En hvi var ég lokk-
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aður hingað og tekinn til íanga, eins og óbótamaður? Kf
til vill getur pú sagt mér, hvernig á pvl stendur?«

»Ég get það, og lcal gjöra pad«r, sagði hún og taiaði

lágt og seint; »en fyrst œtla éi að þvo af þér blódlð 0«
binda um höfudið á þéra.

Hún tók svo til að þvomér, bar á migilrasœtsmyisl
og vafði siðan lindúk um hðfuðið á mér. Hún batt uni

sár min, eins og þaulvanur sáralœknir, og fór mjíiklcKa
hðndum um mig, eins og lœrð hjúkrunarkona. En pó fór

ónotalegur hrollur um mig við og við, |)vi mér fanst mið
köflum eins og ótal smáar slöngur væru að skríða um
hðfuðið á mér. Samt fann ég að mér leið betur, eflir að
hún var búln að þvo niér og binda um sár mln, scm voni
fleiri og staerri en cg i fyrstu hafði hugsað.

»Nú skaltu borða það, sem í kðrfunni er«, sagðiliúii

og rétti mér egg og brauð og ýmislegt sælgæti, og sidasi

aldinin. Hún næstum mataði mig, cins og móðir ungbnin
sitf, og var alt af að tala vlð mig á meðan. Kg borðaði
með góðri lyst (því cg hafði ckkcrt bragðað kvöldið fyiii

og fann að ég hrcstist að miklum mun.
))Er J>ad vist, að þú vitir ekki, af hvaða ástæðu pii

ert hér i h{ilíli?« sagði hún, þcgar cg var að enda við

að borða.

»Kg hcli ckki minstii hugmynd um þaðtf, sagöi v<^.

»Píx skaltu fá að vita það. Það cr ég, sem hcíi koiii-

ið pcr í þcssa gildru«.

»Og hvað hefi ég gjörl þér á móti?« sagöi cg;

»Bcinlinis ckki neittc, sagrði hún. »En biddu nii við.

Éger JiA cins verkfæri i höndum annara, scin álita, aö |)ii

sért þcii^ hættulcgur niótstöðumaður. — Hefirðu aldrci

heyrt gctiö um Pögla/élagid?(i

»Jú, að vísíi hclí cg hcyrt þess getið«, sagði ég, »0^

aldial nema að illu ^inu; cn ég hefi ckki gjört neitt á hlula
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t)ess félags, og aldrei kynst neinum af medlimuni þess,

svo ég viti«.

»En þar slcjátlar |>ér«, sagði liún; wþú og vinur þinn

— maðurinn nied vörtuna á lcinninni, maðurinn, sem kall-

ar sig Ólafhó — haflð brotið á móti félaginu og orðið stór-

sei(ir við það (sérstaklega pú): hann með þvi að komast,

sem njósnari yflrvaldanna; að áriðandi leyndarmálum þess,

en þú med þvi, að baka })ér óvináttu eins af æðstu em-

bættismönnum félagsins«r.

»0g hvað heítir hann?« sagði ég.

»Cajó — Macedó de Cajó i Pálmadal. Hann hcldur

þvi fram, að þú scrt lang-hættulcgasti óvinur félagsins,

sem til sé i allri Brazilíu.

Nú fór ég að skilja i öllu saman, og ég mintist þcss,

scni Cajó hafði sagt við mig árið áður: nMundii paö, að

Iroða mér aldrei um tœr«.

»En hvað færir hann þvi til sönnunar, aö cg só svo

hællulcgur óvinur félagsins?« spurði ég.

»Pað hefi ég ckki tcngið að vita«, sagöi hún; »óg cr

að fins vcrkfæri i hundum fclagsins til pcss að vcQa nctið

utan um þá, sem pað vill rýma úr vcgi. í gær, i kringum

kliikkan þrjú, lét ég handtaka vin þinn Ólafhó. Hann cr

nú i hönduni þriggja mi ðlima félagsins í Saó Pauló. Hinn

vinur pinn, sem ég vcit ckki hvað hcitir, kcmur mcr og

félaginu ckkcrt við. Hann heflr ckkcrt til saka unnið.

Hann flæktíst að visu óafvitandi fjTÍr okkur, og því var

lionum vikið úr vegi um stundarsakir, mcð þvi að athenda

liann lögreglunni, svo auðvcldara yrði að ná þér, scm

nicstur fcngurinn var i. En þcssi vinur þinn vcrður lát-

inn laus í dag, þvi enginn kcmur fram í lögregluréttinum

til að ákæra hann((.

Mér varð ögn léttara innanbrjósts við að hcyra það,

MMrfMM
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að Snorrl vœri pó að likindum siopplnn úr heUarltlon,
pessa voða-félags.

»En hvað á nú að gjöra vlð okltur?. spurði ég; nill
félaglð svifta okkur llfl?«

»Llf ykkar er i engrl hœttu að svo stöddu. Pað or
að eins frelsi ykkar. sem heflr verið takmarkað. Eða með
öðrum orðum: l»lð eruð nú þrœlar félagslns og eign þess
Pið verðið fluttir innan fárra daga lengst norðvestur

i

Maító Grossó, og verðið látnir vinna i guU- og glmstelna.
námum þeim. sem félagið á par. Paðan eru mðrg hun.ir-
uð milur til bygða hvltra manna. og engin likindi til þess
að þið gctið strokið. eða að ykkur verði náð þaðanafvin-
um ykkar og yflrvðldunum. En meðferðin á ykkur verö-
ur öll eltir þvl, hvernig plð hlýðlð yflrboðurum ykkar i

sjáHu sér er félagið ekkert nema mannúðin sjálf - og
niark og mið pess er. að rétta hlut hinna undirokuðu og
koma á bei'

. .tjórnarfari i landlnu - en pað verður on
að beita höi Ja til pess að vernda sjálft sig«.

»En er þá enginn vegur til pess að losast úr pcssari
ánauð?(( spurði ég.

»Pað cr alt undir atvikum komið siðar meir. Sem
stcndur, cr cnginn vcgur((.

»En ég get sannfært pig um paÖ((, sagði cg, »ad í..

hcfl aldrci gjört ncitt á hluta pcssa félags. Ég er ranglega
ákærður, og krefst pcss pvi. að mcga sanna sakleysi mitl
frammi fyrir æöstu cmbættismönnum félagsins((.

»Félagid tckur ekkcrt slíkt til grcina. Bæði er pað,
aö réttarfar pess cr á alt annan vcg cn almcnt gjörist. ofi
svo cr hitl, aö æösti dómari félagsins - scm dæmir í slik-
um málum - heflr sjálfur ákært pig, og sjálfur dæmt piu
sckan. Svo hvort heldur pú ert sckur eða saklaus, þá
verðurðu að sœtta pig við pcssi úrslil, pví pað er allsend-
is ómögulegt fyrir pig að skjóta máli pinu til æöri dóms*.
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»En gelur þú ekkí trúað þvi, að óg sé saklau.s?*

spurði éfi.

»Hvaða gagn herðir |>ú af pvi, pú vtj tryði þvi?«

Kagði hún og leit undan; »(7/, sem er bara vcrkfivrii hendi

féiagsins — sporhundur {k'ss og spœjari — og hiýði niögl-

unarlaust löguni þess og fyrirskipunum. — Ég heiti KspC'

ranca og er dóttir tröllskessunnar Kió de Janeiró: Pað or

að segja, cg er fædd i |)eirri stóru borg og cr (lötubarn

licnnar, cn fósturdóttir Þöglafclagsins. Pú hcflr scð mig

ádur«.

»Já«, sagði i'g; »cg sá pig i lcikhúsinu hans hcrra

(ilómczar, i Pcrcira-garðinum, og i Húa Lissabon«.

»0g pú sást mig áður cn pú komst til Saó Pauló«.

»1*11 heflr það vcrið i Santos fyrir þrcmur íiruni sið-

an«, sagði ég og rcis upp við olnboga. »Mér hcflr alt ai

Tundist ég þekkja þig, en hcil ekkí getað séð i andlit pcr

fyrlr blæjunni«.

»Nci, pað var ekki i Santos, að pú sást mig i fyrsta

sinn, og pó sástu mig þar ekki alls fyrir löngu. En ég skal

nú lofa þér að sjá i andlit mcr«.

Hún tók af sér blæjuna.

»Þckkirðu mig nú?« sagði hún og brosti. »Kg var i

iiarlmannsfötum, þcgar pú sást mig fyrst, og ég þóttist heita

Simonó. Kannastu ckki við örið á hálsinum á mcr?«

»Jú, ég kannaðist við andlitið; en ég þagði, þvi cg

gat ekkert sagt, svo hissa var ég.

»Manstu ekki cftir Gyðingnum og munknum, sem mcð
mcr voru?« héll hún áfram að segja; »þeir cru báðir i

Þjónustu Þöglafélagsins; og maðurinn, sem mcð mér var í

leikhúsinu um kvöldíð, er forscti þeirrar deildar félagsins,

sem er 1 Saó Pauló. Kn þeir eru ckki það, sem þeir sýn-

ast vera. Munkurinn heflr aldroi komið í klaustur, og það
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er ekki til dropi af Gyðinga.blóði i œðum mannsins, snn
bar höntlina i fatla*.

»En þvi segirdu mcr alt Þettao, sagði ég.

»Af þvi ég vcit að Þoð er hœttulaust; pú getur ohlni
notað þad sem vopn á mér eda félaginu. En á ég að Inu,
Þvi. að pú pekkir mig ckki ?«

»Jú, ég þckki pig vel«, sagði cg. »tg bjargaðl liii

pinu l Santos, ekki alls fyrir Iðngu; cn þú hcflr að likin.l-

um gleymt pvi«.

»Ú.g hefl ekki gleymt |)vl«, sogði Esperanca; .)cn við
bœði höfum gilda ástæðu til að horma pað, oð þú bjai«.
aðir lifl minu pá, þvi hefðirðu ckki gjört þoð, þú liði nur
nú vel, og pú vœrir frjálsw.

»l»ú launor illo Ilfgjöflna«, sagði ég htiIf-gremjuIcKi..

»Jé, þér flnst poð cins og vonlcgt er«, sogði hiin og
horfði i goupnir sér; »og pú hcfl cg reynt tíl að hlifa þcr
eins mikið og ég hefl getað; og a móti vilja mlnum hcíiíf.
hUið handtaka þig. Kg hefl verið milli tvcggja logondi eldx
— skyldunnar við félagíð, annarsvegar. ogpakklátseminnar
við pig hins vegar. Bönd pau, sem tengja mig viö félagið,

eru sterk, og anelðingin óttaleg, cf cg vanræki að Irani-

kvæma fyrirskipanir pess. Á hinn bóginn hcfl ég brenn-
andi löngun lil pess, að louna pcr lifgjölina. En hvaö f,'el

ég gjört? Enginn fær pjónað tveim herrum i senn«.
»Jú, pú getur launað Iifgjöflna«, sagði ég i pVðnri

róm; »pú getur hjálpað mér tll að sleppa héðan. Pú linn-

citthvcrt ráð til pess, ef pú hugsar út i pað. Konur crii

œtið svo ráðagóðar og fljótar að sjá, hvað til bragös á að
taka, pegar vandræði ber að höndum. Hugsaðu út i pað,
hversu ranglætislcgl pað er, að svifta saklausan mann frelsi

sínu, og hversu Ijótt og sviviröilegt pað cr, að selja lii-

gjafa sinn í ánauð. Hugsaðu út i pað, hvað svart og ó-
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tnnnnlegt vanþakklætid i'i. HuKsudu út i pnð, »g U'ittu hid

góðu ug göfuga i hjarta |>inu rádn«.

»Þú talar við inig, eins og ég væri einhvcr blódþyrst

norn«. sagði Esperuni*n pykkjuicgu; »ug un! leið hoyrist

inrr tnl pitt bcra vott um kjarklcysi o^ hcigulskap. Pú

mútt ckki látn niifi hcyra, að pú biðjist vægðar, pvi ckkcrt

cr eins andstyggilegt i niinum augum scm huglnus knrl-

maður*.

hVcI og gott!« sngði cg; »pú skalt ckki hlukku yllr

pvi, að cg sc hcigull. Kg skul ckki skriða i dultinu ryrir

þi'r, cnda sc cg nð pað cr gngnsluust, pvi hjnrtnð i pcr er

iir steíni. Allur pinar (iliinningur, sem cinkcnnn konu-hjurt-

iid, eru löngu aldnuða hjú pcr, og nf öllu svúrtu, scni tilcr

1 sál pinni, cr vanpakklætí svartasti blctturinn. Kn pnð

si(al ég láta pig vitn, nð pú cg sc kominn á ykkur vald,

slvnl ég verða ykkur næsta crfiður; og pið skuluð nldrci

ivoma nicr lifandi til númanna ykkar i Muttó Grossó. (íjör-

ið ykkar vcrstn! Kg býð pcr og pinu bölvnða télngi byrgin!«

»t*ctta cru pung orð«, sagði Kspernncu; »cn pau láta pó

betur í eyrum minum, cn hitt scm pú sagðir áðnn. Snmt

situr pað illa ú hinum hcrtekna, að hala i heitingum við

si<>iirvegarann. Kn nú ætla cg að fara. .\ morgun kcm cg

aitiir til pín. Rcyndu ekki til að komast i burtu, pví pað

ir urangurlaust. Út á milli hiisanna máttu ganga, pegar pú

vilf, en ckki lengra. Dyrnar eru opnar. Vertu sæUUi

Svo fór hún og gekk snúðuglega út úr herborginu.

Pað var all-mikil æsing i mór fram eltir deginum.

Mir pótti illa áhorfast fyrir mér, og cg hafði litla von um
aö \ ið Ólafur gætum nokkurn-tima losast úr heljargreipum

Þögiafélagsins, nema herra Gómez gæti komið okkur til

lijálpar, áður en lagt yrði af stað með okkur vestur i lacd.

Kn pað voru litlar líkur til pess, að hann kœmist að pvi,

luar við værum. Menn hurfu svo ofl i Ðraziliu, á peim if

iá
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árum, og fundust aldrei, hvorki lifs né liðnir. En það var

:^msum kunnugt, að til voru hvilir þrælar þar i landi, þó

yflrvöldin kæmust ekki að þvi. Og slikir þrælar urðu al-

drei leysingjar. Ef til vill var Skúli ánauðugur þræll í ein-

hverjum námanum vestur i Mattó Grossó. - Um þetta, og

annað í sambandi við það, var ég að hugsa fram cflir

deginum, og var i órólegu skapi, eins og lesarinn gelur

nærri. Mér þótti það þungt, að vera i haldi hjá verstu

iUvirkjum og hðrmulegt að hugsa til þess, að verða ánauðug-

ur þræli um alla æfi, en sárast og óbærilegast var þaö, cf

ég fengi aldrei Iramar að sjá Exilónu Castró, Pað nagaði

sárast hjartarætur minar.

fegar á daginn leið, fór ég að verða ðgn rólc<,'ri.

Svertingja-drengurinn færði mér mat undir kvöldið. Og
rétt fyrir sólarlagið fór ég á fætur og gekk út á svædið,

seni var f milli húsanna. Ég gekk þar fram og aftur um
stund, og stóð um hríð við yzta húshorníð og horfði til

skógarins fyrir austan. En alt af við og við sá ég menn á

gangi fyrir utan húsarððina. Og tveir eða þrir þeirra hcldu

á byssum. Það var þvi ekki árennilegt fyrirmigað strjúka.

Eftir sólarlagið gekk ég inn aftur, þó mér væri það

ekki Ijúft, og lagði mig fyrir til svefns.

Næsta dag kom Esperanca á ný. Hún hafði nú ekki

blæjuna fyrir andlitinu. Ég sá að hún var föl.

»Hvernig liður þér nú?<( spurði hún.

»Þú þarft ekki að spyrja um það, frú min«, svaraði

ég, »því þú veizt það<(.

»Frií min?i^ endurtók hún, eins og henni mislikaði

aö ég skyldi ávarpa hana þannig. »Jæja, ég fer nærri um
sálar-ástand þitt, en ekki eins um heilsu likamans. I-:g

œtla að skoða sárin á höfðinu á þér«.

Hún leysti svo umbúðirnar af höfðinu á raér, bar

smyrsl á sárin og bjó um eins og áður, með sömu vand-
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virkninni og mjúku handtökunura og i fyrra skiftid. Og mér

lcið betur á efiir.

»Eg hefl verið aö hugsa um pig í alla nótt«, sagði

bún, þegar hún var búin að binda um sár min; og hún

leit til min viðkvœmnislega. »Ég hefl verið að hugsa um
þig. og þig eingðnguw.

wSamvizka þin heflr ef til víll rumskast litið eitt, og

farið að ónáða þig«, svaraði ég eins kuldalega og ég gat.

Esperanca horfði á mig litla stund þegjandi, eins og

hún yrði 'alveg hissa, og það brauzt dilitiU roði fram i

kinnar hennar.

»Ég hefl verið að hugsa um það, hverntg ég gæti

lijálpað þér«, svaraði hún og horfði beint framan i mig.

»Þá bið ég þig að fyrirgefa það, sem ég sagði«.

»Gerum nú ráð fyrir, að ég gæti hjálpað þér, mundir

þú þá geta verndað mig fyrir ofsóknum yflrboðara minna?

Þvi með þvi að hjálpa þér, mundi ég baka mér dauðiegt

liatur allra meðlima Þöglafélagsins. Og lif mitt yrði i mik-

illi hættu. Ég veit að þú mundir oilja vernda mig. Ea

gœlirðu það?«

»Ég bæði vildi og gæti það«, sagði ég.

»Þú gætir það að eins með einu móti«r, sagði Esper>

anca; »eða með öðrum orðum: Það er að eias einn veg-

ur til þess, en alveg óvist að þér þætti hann svo greiður,

þegar til kæmi«.

»0g hver er sá eini vegur?«

>»Geturðu ekki hugsað þér, hver hann muni vera?«

»Ég get hugsað mér margt«, svaraðí ég.

»Hann er sá«, sagði Esperanca og leit niður, »að þú
gangir að þvi að siga mig, strax og við komum til Saó

Pauló«.

»Hvernig getur það verið eini vegurinn til að vernda

þig fyrir árás félagsins?«

J. MAGNÚS BJARNASON. Braziliiifararnir. »
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»l»vi er þannig farið, að félagið gelur ekkert mcin

unnið mér, þegar ég er orðin konan þin. Lögin og yflr-

völdin munu þá vernda mig um leið og þau vernda þig,

en annars ekki«.

»Su vernd mundi eins ná til þin, þó þú vœrir bara

þjónustustúlka min«, svaraði ég.

»Nei, alls ekki«.

»Er enginn annar vegur til?« svaraði ég.

»Nei, enginn*.

»En ég á heitmey«, sagði ég.

»Þú verður að hætta að hugsa um hana, ef þú vilt

sleppa úr þessum vandrædum«.

»Ég vil ekki gjörast heitroB«, sagði ég; og þú mund-
ir ekki vilja giftast þeim manni, sem hefði brugðið föstu

heiti við aðra konu«.

»Ég mundi ekki setja slikt fyrir mig i svona löguðu

tilfelli«.

»En gœtir þú bjargað mér, ef ég lofaði að eiga þig?«

svaraði ég.

»Já«.

»En geturðu þá ekki eins hjálpað mér, þó ég lofi

þessu ekki?« •

»Nei«.

»En ég vil ekki svikja heitmey minac, sagði ég.

))Þú munt hvort sem er aldrei njóta hennar«. sagði

Esperanca; »og getur þú ætlast til þess, að ég vilji leggja

fjðr mitt og frelsi i sölurnar fyrir þig, þegar þú vilt ekiti

vinna það til frelsis þér, að sleppa heitmey þinni? Hór

kemur eigingirnin til greina hjá okkur báðum — en pó
meiri hjá þér«.

»Eigingirnin er ekki sprottin af sömu hvötum hjá

báðum«, svaraði ég; »ég vil ekki vinna það til frelsis mér,

að svíkja stúlkuna, sem treystir mér — stúlkuna, sem éí,'
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elska af öUu hjarta. Ég vil ekki vinna það til, segi ég, af

pvi slikt væri ógöfugt og meira að segja, glæpur. En þú
vilt hjálpa mér, svo þú getir orðiö konan min«.

»Þú skalt ekki láta pér detta pað i hug, að mér sé

pað áhugamál, að verða konan þin*, svaraði Esperanca
og varð kafrjóð i framan. »Ég get fullvissað þig um, að

ég elska þig ekki minstu vitund, að ég vorkenni pér ekkí

minstu vitund; pað liggur við, meira að segja, að ég hati

þig. En ég viðurkenni að pú sért lifgjafl minn - sem
betur hefði ekki verið — og pað er pvi pakklátsemin, og
ekkert annað, sem knýr mig til að vilja hjálpa pér. En
hjálpi ég pér, er lif mitt i hættu, nema pvi að eins að pú
gangir að eiga mig. Viljir pú ekki ganga að peim kostum,

pá finst mér ég vera laus allra mála við pig, pvi ég hlýt

að meta lif mitt meira en frelsi pitt«.

»Að peim kostum geng ég aldrei, en alt annað vil ég
til vinna«.

»Sé pað eins og pú vilt«, sagði Esperanca, og ég sá

að hún var reið. »Nú fer ég, og pú sér mig aldrei framar.

Vertu sælllc

Eg ætlaði að tala meira við hana, en hún var óðara
komin út úr herberginu. Hún skelti hurðinni á eftir sér

hart og reiðilega, og hleypti slagbrandinum fyrir. »Nú á
að sverfa að mér«, hugsaði ég.

Næsta dag kom hún ekki, og daginn par á eftir ekki

heldur; en pann dag kom gömul svertingja-kona með mat-
inn til min, og fékk mér um leið blóðrauðan silkiborða,

sem næstum var kliptur sundur i miðju.

»Hvaðan er pessi borði?« spurði ég.

»Frá Esperanca«, sagði konan.

»Hvað á hann að pýða?«

»Frá Esperanca«, sagði gamla konan.

»Af hverju sendir hún borðann?«
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»Frá Esperanca«, sagdi gamla konan.

Ég lagði fyrir hana] um tuttugu spurningar, en svar-

ið var jafnan hið sama: »Frá Esperanca«. — Hún vareins

og hrafninn hans Edgar Poes — hrafninn, semalt aflcrunk-

aði: »Neoer more* — hafði sama svarið við allar spurn-

ingar. En eins og betur fór, þá var hún ekki eins paulsæl-

in og hrafninn, Hún fór i burtu eins fljótt og hún gat.

Rauði borðinn tók úr mér alla matarlyst. Ég var

alveg viss um, að hann boðaði eitthvað ilt. En pað var

ekki auðvelt fyrir mig að vita, hvað pað var. Borðinn átti

ef til viU aö tilkynna mér pað, að ég mætti búast við öUu

iUu frá hendi Esperðncu, ef ég gengi ekki að peim kostum,

sem hún bauð. Hann gat lika átt að pýða pað, að hún

fyririUi mig nú; hún gat hafa sent borðann i háðungar-skyni

til að storka mér. Og enn fremur gat hann átt að tákna

pað, að lif mitt vœri i mikilU hœttu — og var pá sendur í

góðu skyni til að aðvara mig. Ég dró aU peUa af pví, að

borðinn var blóðrauður og nœstum kUptur i sundur i miðju.

En svo gat hann auðvitað pýtt alt annað en petta. Meðal

Indiánanna í Suður-Ameriku — einkum i Perú — táknuðu

hnútar, sem hnýtUr voru á mislit bönd, sérstök orð og

setningar, eins og tU dœmis: tveir hnútar á ððrum end-

anum á hvitu bandi pýddu: »komdu í dag«, en tveir hnút-

ar á svörtu bandi: »komdu l nótt«, eins gat blóðrau«>ur

silkiborði, nœstum kliptur sundur í miðju, verið alment

notaður til að tákna eiUhvað sérstakt, pó ég pekU pað ekki,

sem búin var að vera að eins fá ár i landinu.— En hvern-

ig sem ég veUi pessu fyrir mér (og pað var lengi), pákom

ég alt af að sðmu niðurstöðu: að borðinn táknaði eiU-

hvað ilt.

Um kvöldið gekk mér iUa að sofna, pvi rauði borð-

inn héU fyrir mér vöku. Samt sofnaði ég undir miðnættið,

en vaknaði brátt við pað, að i einhverju brast nærri glugg-
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anum á herberginu. Mér fanst ég Hnna rcykjarlykt, og

fölvan bjarnia lagði inn um gluggann, eins og eldur væri i

nánd. Ég stökk fram úr rúminu og að glugganum og tók

strax eftir þvi, að hann var opinn og járnrimlarnir burtu.

Ég lelt út og sá, að kviknað vnr i vestur endanum á húsa-

röðinni, og lagði reykinn suður. Skamt frá glugganum

stóðu nokkur tré, og sýndist mér eitthvað hreitast þar.

vForðaðu I>ér«, sagði einhver i lágum róm ; »og hlauptu

með reyknum sudur til skógarins, en farðu ekki austur«.)

.

nEr það þú, Esperanca?« sagði ég, þvi mér heyrdist

það vcra hún, sem talaði.

»Forðaðu þér nú eða aldrei«, var svarað; »og segðu

svo, að wartasti bletturinn á sálu Esperöncu sé — van-

þakklæiIÖM.

Þetta var sagt i þýðum, angurværum róm. Ég vissi

að Esperanca var þarna hjá trjánum. Mynd hennar, sem

áður var svo svört og svip-Ijót í huga minum, að mig hrylti

við, varð nú á einu augnablikí engilbjört, kvenleg og ástúð-

leg. Mig langaði nú af ðllu hjarta að þakka hcnni og biðja

hana fyrlrgefningar.

Á næsta augnabliki var ég kominn út uin gluggann.

j^n Esperanca var horfin, og enginn maður sjáanlegur

neinsstaðar þar i kring. — Eg læddist vestur með húsunum

nokkur skref og hljóp svo suður með reyknum, eins hart

og fætur minur toguðu. Aldrei hefír nokkur maður verið

viljugri að hlaupa, en cg var þá. Ég var hattlaus, og ég

var berfættur. En hvað hirti cg uin það? Ég vár þó

léttari á mér. Brátt kom ég á breiðan akveg, sem lá beint

til suðurs. Ég leit sem snöggvast uni öxl og sá, að fazend-

inn stóð i bjðrtu báli. Nokkrir menn komu fyrir vestasta

húshornið; þeir hrópuðu og kðlluðu, æddu átramoghurfu

svo alt i einu inn i reykjarmðkkinn.

Frá fazendanum til skógaríns fyrir sunnan voru ú að

M
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gízka rúmar þijár milur enskar. Og til skógarins ásettic^

mér að ná, eins fljótt og kraftar minir leyfðu. Til skót;-

arins lieflr margur flóttamaðurinn leitaö, og geflst vel.

Hann er griðarstaður útlagans i Suður-Ameriku og kast-

ali rœningjans. En lögregluliðið bðlvar lionum.

Eg var naumast kominn meira en tvœr milur frá inis-

unum; pegar ég lieyrði Iiófadyn á eftir mér. Ég þóttist

vita að óvinir minir væru að elta mig. Einliver Iiafði vafa-

laust séð, þegar ég hljóp suður með reyknum. Mér datt

það fyrst i liug, að lilaupa út af veginum og fela mig i

grasinu, en hœtti þó við það. Ég ásetti mér að reyna

heldur að komast undan til skógarins fyrir sunnan. Hing-

að til hafði ég hlaupið eins hart og náttúrlegir kraflar

minir leyfðu; en nú var eins og mér yxi ásmegin, likt og

oft kemur fyrir hjá vitstola mönnum. Ég hljóp og hentisl

áfram i dauðans ofboði, eins og hindin, sem veiðihundarn-

ir elta. — Alt af fœrðist hófadynurinn nœr og nær. 0}|

alt af styttist meir og meir til skógaríns. Ég fann að ég

var að þreyta ógurlegt kapphlaup við eldQðruga gæðinga,

sem keyrðir voru sporum miskunarlaust; og það var lengi

tvisýni á þvi, hvort ég mundi vinna. En verðlaunin voru

dýrmœt: frelsi mitt, og ef til vill Qörið lika.

Um flmtiu faðma frá skóginum lá all-breiður gðngu-

stígur út af akveginum, til suðausturs. Inn á þenna stig

fór ég og hélt eftir honum, þangað til ég kom i skóginn;

þá hljóp ég inn i skógarbeltið, sem var i milli stigsins og

akbráutarinnar, og faldi mig þar i hinu þétta kjarri. Ég

hugsaði mér að læðast út á akveginn aftur og halda áfram

eftir honum, ef þeir, sem eftír mér ^sóttu, beygðu inn á

göngustiginn; en héldu þeir áfram akveginn, þá ætlaði ég

að fara göngustiginn.

' Um leið og ég stökk inn i skógarbeltið, heyrði égað

hófadynurinn hætti sem allra snöggvast; og þó dimt væri,
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sýndist mér hylla undir tvo eða þrjá riðandi menn skamt

fyrir nordan mig. Þeir hðfðu auösjáanlega numið staðar

við vegamótin og voru að ráðgast um, hvora leiðina þeir

ættu að fara. — Það mátti elclci tœpara standa fyrlr mér,

með að ná til slcógarins: hefði ég lagt af stað einni min-

útu siðar, en ég gjðrðí, mundu þeir hafa náð mér á vega-

mótunum; og hefði ég haft hattinn minn á hðfðinu, mundu
þeir vafalaust hafa lcomið auga á mig, |>egar ég hljóp inn

i sicóginn, þvi hatturinn var hvitur. — Ég hugsaði um pað

oft á eflir, hvaða lán pað hefði verið fyrir mig, að ég skyldi

gleyma hattinum og skónum, pegar ég lagði af stað um
nóttina, pótt ég hins vegar liði mikið daginneftir— ogjafn-

vel strax um nóttina — vegna þess að ég var án þess-

ara hluta.

Inni i skóginum var alt á iði. AIIs konar skorkvikindi

og skriðdjrr hrökluðust undan fótum minum (og ég var

berfættur), apakéttir stuVku grein af grein, fuglar flögruðu

Iram og aflur, og mý-\ /gurinn var einsogpykkurreykjar-

mökkur utan um mig; en org, öskur og ýlfur stærri dýr-

anna keyrði fram úr ðllu hófi. — Sá, sem aldrei hefir

erið um nótt i skógunum i Braziliu, getur hreint ekki

gjört sér rétta hugarlund um allan pann mikla ófðgnuð,

sem þar á heima. Það er eitt af þvi, sem enginn getur lýst

með orðum. En ég var óhultari en ella, vegna hávaðans i

sicóginum — þvi síður var hœtt við þvi, að heyrðist til

min, þó ég hreyfði mig.

Ég hafði ekki beðið lengi i skógarbeltinu, þegar ég

lieyrði að einn af mönnunum reið austari veginn, en tveir

Héldu suður akbrautina. Og ég sa, að ég mátti út á hvor-

ugan veginn fara að svo stðddu. þvi ég gat þá lent i hönd-

unum á mönnum þessum á hverri stundu ; þeir mundu að

likindum ekki halda lengi áfram, þvi þeir hlutu að vita, að

ég gat ekki verið kominn langt suður i skóginn, og ég

; W
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mundi ekki hafa iaiið langt út af veginum. Það vor þ\

bersýnilega ásetningur þeirra, að komast suður fyrir mi;>

og si^a þar fyrir mér. Ég stóð p\i i sömu sporum og

barði fri mér mý-varginn o^, sópaði af roér pöddur og

yrmlinga, sem án afláts skriðu upp á iœtur raina og leggi.

Mér fanst ég vera i verulegum ormagarði, og pað fór kaJd-

ur hroUur um mig, hvað eftir annaö. En pað voru aðrir

ormar, sem mig hrylti pó meira við. Þeir voru i manns

mynd.

Að litiUi stundu liðinni kom maðurinn aflur, seni

farið hafði austari veginn. Hann för nú norðurfyrirskóg-

arbeltið og hélt svo suður akveginn. Þá sá ég, aðéghafði

gjðrt hyggilega i pvi, að biða i kjarrinu. Hindin leikur

lika oA á veiðimanninn með pvi að hlaupa ekki.

Nú ]>eið ég ekki lengur. Ég stðkk út á göngustiginn

<^ hljóp alt hvað aftók, pangað til um sólaruppkomu; pá

fór ég út af götunni og beið i skóginum allan daginn. Um
kvðldið, litlu fyrir dagsetur, lagði ég aflur á stað og koni

brátt á akbraut, sem lá til norðausturs. Ég vissi að sú

braut hlyti að liggja til Saó Pauló.

Eg vil ekki þreyta lesarann á pvi, að segja trá

ferðalagi minu pá um nóttina, Ég læt pað einungis nægja

að geta pess, að ég komst að lokum, sár og móður og ör-

magna, til Saó Pauló, rétt fyrir dögunina, skreið uppiher-

bergið mitt i Generalife-hótelinu, án pess að nokkur tæki

eftir mér, og var sofnaður að fáum augnablikum liðnum.

*j

jni.

Það var komið fast að nóni daginn eflir, pegar é|r

vaknaði. Snorri sat við gluggann og reykti vindil. Og mér
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til mikillar afidrunar og gleðí sA ég, að Ólafur sat þar hjá

honum. En hann var rojðg fölur og tekinn til augnanna,

eíns og hann vœri ný staöinn upp úr þungri og langvar*

andi legu. — Og nú byijuðu spurningarnar á vixl. Ég
spurði pá og peir spurdu mig, eins og við hefðum ekki

sézt i fleiri ár.

Lesarinn veit, hvaö fyrir mig kom pessa daga. Af

Snorra er pað ad segja, aA hann var látlnn laus strax

daginn eflir að hann var teklnn fastur, pvi enginn gat sig

fram til að ákœra hann. Maðurinn, sera lét taka hann fast-

an, fcnst hvergi, og enginn i lögreglullðinu kannaðist við

hann. Þegar Snorri kom i hótelið, fékk hann strax að vita,

að við Ólafur hefðum ekki verið var um nóttina. Fór han pá
aðgruna margt. Hann lét ekki biða að finna herra Gómez, og

sagði honum frá hvarfl okkar, og bað hann að hjálpa sér

til að flnna okkur.

»Þið eruð sannir vandrœðamenn«, sagði herra Góm-

ez og geispaðí; »pið týníst allir á endanum. Félagar pinir

eiga bers^nilega skæða óvini, sem vilja ná peim ávaldsitt,

en ýta pér úr vegi um stundarsakir. Þið haflð allir farið

óvarlega og geflð peim hvað eftir annað færi á ykkur —
hafið verið saklausir eins og dúfur, en ekki gætt pess að

vera jafnframt slægir eins og höggormar. Kg veit ekki,

hvort ég gœti orðið pér að nokkru liði, hvað petta snertir,

en samt skal ég gjöra pað sem ég get«.

Og herra Gómez sveikst heldur ekki um pað. Hann tók

á sig dulargervi, og lét Snorra gjöra pað lika, iékk fjóra lög-

reglupjóna i lið með sér, og fór að leita að okkur með miklu

icappi og kænsku, eins og æfður leynilögreglupjónn. Þeir

leituðu fyrst i Rúa Lissabon. En húsið i garðinum, par sem

Snorri var tekinn fastur, var i eyði, og enginn hafði búið

þar 1 nieira en ár, og eigandinn Atti heima i Santos.

í tvo daga leituðu peir alstaðar, par sem peim datt

f--
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I hug. En alt i einu lionitt þeir auga á mann i sjómannn

búningi, og þcliti Snorri strax ad þad var mnnliurinn, scra

oliltur var samferða á »Don Júan«. Þeirveittuhonumlcngi

eftirför og sAu hann aö lokum fara inn i hús, sem varcitt

og afskekt i úyaðri borgarinnar, og skamt fri veginum, scm

ég hafdi fariA um nóttina, þcgar ég var fluttur vcstur i

land. Þeir höfðu stööu(,;4r gætur á húsi |}essu i nœstum

heilan sólarhring, og siu engan fara þar inn cða koma þnö-

an út, nema manninn i sjómanna-búningnum. Þaö varseint

um kvöld, |>egar |>eir siu hann fara inn i húsiö. Hann

kom út aftur að litlum tima liðnum, gekk spölkorn austur

i borgina, keypti dilitið af matvœlum i einni búðinni og

hvarf svo inn i afskekta húsið i ný. En aldrei sist þar

yós um nóttina. Tveir lögregluþjónar st6ðu i verði þar

skamt fri, þangað til um sólaruppkomu, pi tóku þeir Snorri

og herra Gómez við, og tveir menn aðrir. Um daginn var

munkurinn alt af að koma og fara, og hvert fótspor hans

var v&ktað af Gómez og mönnum hans, og Jafnframt hötðu

peir alt af sterkar gœtur i húsinu.

Þeir tóku eftir þvi, að munknrinn leit alt aí flótta-

lega i kriugum sig i hvert skiftið, sem hann^&rinni húsið.

Og hann fór aldrei inn, þegar einhver var i igi þar skamt

Mí. Þctta þótti þeim grunsamlegt, og ein- litt, að munk-

urinn breytti algjörlega um búning, þegar i daginn leið.

Hann var þi klæddur eins og fitækur Jarðyrkjumaður, ng

hafði Jafnvcl sett upp gamla og slitna skó. Tvisvar um
daginn gekk herra Gómcz hcim að húsinu og drap á dyr,

en cnginn opnaði, og þó hcyrðist honum i hvorttveggja

skiltið, að cinhvcr vcra i gangi fyrir innan. Inn um glugg-

ana gat mn ckki séð, þvi tjðld voru drcgin fyrir þi. Alt

þetta styrkti herra Gómez i trúnni um það, að ekki væri

alt með fcldu þar inni. Hann fékk þvi lcyfl lögrcglustjórn-
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arínnar tU þeu, að lcita þar i húsinu ad okkur með valdi,

ef það tKkist ekki á annan liitt.

Vm kvöldiö fór munkurinn inn i húsið, med stóran

l>öggul undir hendinni, og litlu siðar ók luktur vagn upp
flð bflkdyrunum. Þeir Gómez og Snoiri gengu pá heim að
húsinu og báðu lögreglupjónana aA koma i eftir ef peir

liölludtt. En pegar ðkumaðurinn sá pk koma, ök hann
strax i burtu. I>eir börðu nú á framdyrnar, en enginn kom
til dyra. Pelr reyndu pA hinar dyrnar, en það fór k sömu
lcið — enginn opnaði. Þá kölluðtt peir á Iðgreglupjónana,

og raeð hJAIp peirra brutu þeir upp framdyrnar og gengu
inn. En þeim sist yflr i pvi, að hafa ekki um leið ein-

hvern i verði við bakdyrnar, pvi par slapp munkurinn
án efa út.

Þeir leituðu hitt og ligt i húsinu og fundu Ólaf, af

hreinni tilvi^un, i litlum klefa i lOallaranum. Hann sat

|>ar i jirnum og leið mjög illa, einkum vegna pess, að
kjallarinn var bœði loftlitill og o jn illur, og svo kvaldist

kann af porsta.

En saga Ólafs er i fim orðum þessi:

Daginn, sem við Snorri rðtuðum i œflntýrið i Rúa
Lissabon, fór Ölafur suður i borgina og beið parumstund
i aðal-kauptorginu. Þi kom par til hans ungur maður og
ávarpaði hann. (Eftir lýsingunni að dœma, var pað sami
maðurinn, sem ók með mig vestur til fazendaia).

»Ert pú ekki útlendingur?« spurði maðurinn.
i»Jú«, sagði Ólafur.

»0g ef til vill af Norðurlöndum,

»Ji«.

»ViIdir pú ekki komast i pjónustu hji góðum ogefn*
uðum manni, sem lika er af Norðurlöndum ?«

)»Nei«.

»Þú ert pi þ^ar riðinn?«

1 i
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»N«i«.

»Vilttt kki, eÖR þarnu cldii aö vinna?«

»Nei«.

»Þetta

adl sér tnj.

.

gengiö un
landa-ma.> i i

i>ri! ijótu vandrtedin!* sagdi madurinn og klör-

.1 C' Julega bak við eyraö. »Þarna hefi v^

u<> (i ga til ad reyna aö fá einhvern Norður-

int.'j, en |>eir, sem ég heíl talaO id, hnfa

annaðhvoM víti' legar röðnir, cða ekki vilJRð vinna. V.x

er ökumaði • n im >r Varró, H*'m pii vafalaust hcflr onh(\rt

nefndan«.

»Hcti ;':ilr- 1 .»\,, hans getid«, sagði Ólaftir.

»En imd e - ef \\ m^ór Varró sjálfur, seni þart á

pjóni að h.iUla*, •^u^;úi inaðurinn; »heldur vinur hans, sem

býr vestur i landi. Hann heflr beðið niajórinn að útvp;;a

sér Norðurlanda-mann iyrir vinnumann — helzt einhvern,

sem er nýkominn hingað til lands ~ pvi hann er sjálfiir

frá Norðurljndum. Hann er nefnilega íslendingur«.

»Hvað heitir hann?«( sagði Ólafur og leit stórum niiK-

um á manninn.

»Það veit ég ckki, og hirðí ckki iim það. En þú ort

ef til vill íslendingur?«

»Jú«, sagði Ólafur; »en hcflrðu séð þenna í.slendin};?«

»Nei. En majór Varró gæti frætt þig um pað, hva^

hann heitir, hvar hann býr, og hverni(« hann er í hátt«.

»Veiztu hvað hann er búinn að að vera lengi hér i

lnndinu?«

nEkki veit ég heldur neitt um pað«, sagði niaðurinn;

»en þú ættir að flnna majór Varró og láta hann fræða pig

um þetta. Hann býr hér skamt frá. Ég skal fylgja þértil

liaDK. Ef til vill þckkirðu þenna landsmann þinn, og ter

svo á endanum til hans fyrir vinnumann«.

Ólafur fór að brjóta heílann um þetta. Et maðurinn

var að segja satt, þá var þessi íslendingur, sem hann gat
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um, engkfin annar en Skúli, þvi ólafur þóttUt viss um, ad

i Brazíliu vsrl engir aðrir tslendingar en við Qórir félagar.

En vxri madurinn ad fara med ósannlndi, hvað gckk hon-

um til |>es8? Ætti hann að trúu |>es8u og Tara nicð öku-

manninum og tala viA majór Varró? Eða œtii hann ekki

að trúa og fara heim? Hann ótti crfltt mcð að ráða pad

við sig.

»FA til vill vildurðu hcldur, að mafórinn talaði um
pettu við þig heima hjá honum?« sagði ökumaðurinn. »Hon-

um er svo mikið áhugamál að útvega |>exsum vini sinum

vinnumann, að hann mundi ekki telja það eflir sér, að fara

alla leið til Santos til þsss að flnna þig, ekki sizt þegar hann
fær að vita, að þú ert af sama þjó^flokki og vinur hans«.

»ÉH hefði gaman at að tala við húsbónda pinn og

liomast ctiir þvj, hver pessi íslendingur er«, sagði Ólafur

og fur að trúa. en vildi samt fara varlega.

»Hvar áttii heima hér i borginni?«

»ÍGeneralife-hótel«.

»Nafn þitt?«

"Ólafur*.

»Ég er viss um að ég glcjmi þvi undir eins«, sagðí

ökumaðurlnn og klóraði sér á ný bak við cyrað. paó er

svo fáheyrt nafn, og ég er óviss um, hvort égget uoridþað

rélt trani. En vildirðu ekki vera svo góður og skrifa það

á blað, svo ég geti sýnt majórnuin það?* (Hann ók b\*-

ant og dagblað úr vasa sinum og rélti Ólafí). (ijórðu svo

vel að skrifa nafnið þitt á spássiuna á blaðinu

Ólafur skrifaði skírnarnafn sitt á eitt hornið á blað-

inu, og ætlaði að skrifa föðurnafnið lika, þa (iatt honum i

hug, að bezt vœri fyrir sig að fara stia^ me«i manninum
og ílnna majór Varró, svo að hann fengi se?a fyrst að vita

með vissu, hvernig i öllu þessu lœgi. Hann !{at ekki séð

að hcr vœru nein svik í tafli, þvi honum vi ist ökumað-

-'!
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urinn tala blátt áfram, og jafnvel dálftið einfeldnislega.

Honum fanst það ólilclegt, að hér gœti verið úlfur i sauð-

argœru.

»Ég œtla að fara strax með þér til húsbónda þins*,

sagði Ólafur og rétti ökumanninum blýantinn og blaðið

með nafninu á.

j»Þvi betra«, sagði ðlcumadurinn blátt áfram; »en ég

get samt sannfœrt þig um það, að majór Varró þyltir ekki

milcið fyrir þvi, þó hann gangi yflr i Generalife-hótelið í

lcvöld; svo pú'parft elclci að vera að ómalca þig, frelcar en

pú vilt. En auðvitað gjðrir þú majórnum enn meiri greiða

með þvi að koma heim til hans; og hann mun lika virða

það við þig, et ég þekki hann réttc

Þessi orð ráku burtu siðasta efasemdarskuggann úr

huga Ólafs. Og hann lagði af stað með ökumanninum. Að

hftlfum tima liðnum voru peir komnir að húsi, sem stóð

eitt og atskekt, spði::orn fyrir vestan borgina.

»Petta er hús majórsins«, sagði ökumaðurinn; og ég

sé að hann er heima«.

Hann opnaði dyrnar og bað Ólaf að ganga inn á

undan. l*eir gengu svo inn i stotu, sem var innarlega i

húsinu. Þar sat maður við borð. Hann var i alpýðu-

manna-búningi, var á að gizka um fertugt, kraftalegur og

hörkulegur á svipinn.

»Þetta er majór Varró«, sagði ökumaðurinn.

Ólafur heilsaði honum.

Majórinn bað hann að taka sœti við borðið. Ólafur

gjörði pað, og sat pannig, að hann sneri bakinu að dyr-

unum. Hann tók strax eftir pvi, að pað voru engir híis-

munir l herberginu, nema tveir stólar og litið, gamalt borð.

»Ég veil hvert erindi pitt er«, sagði mqórinn, og pað

drafaði i honum tungan, eins og i druknum manni; »Þú

vilt komast i pjónustu vinar mins«.
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•Fyrst og fremst vildi ég fá að vita, hvað hann heit-

ir og hvar hann býr«, sagði Ólafur. Hann varð þess var, að

einhveijir komu inn i herbergið.

Látum nafn hans liggja millum hluta, pangað til þú

heflr sagt mér, hvort pú vilt ganga i þjónustu hans«, sagði

majórinn.

nAf hvaða þjóðflolclci er hann?« spurði Ólafur. Hon-

um fanst einhver standa bak við stólinn, sem hann sat á.

»Þad kemur málefninu ekkert vid«, sagði majórinn.

»Spursmálid er: Viltu ganga i pjónustu hans? Eða viltu

það ekki?<

»Ég get ekkert um pað sagt fyr en ég veit, hvaða

madur hann er«, sagði Ólafur. Um leið fann hann a&

þungar hendur voru lagðar á hann, og fyr en hann vardi,

voru járn komin á hendur hans og fœtur.

Nú fœr pú ad vita, hver vinur minn er«, sagði ma-

jórinn illhryssingslega; »pvi parna er hann«.

»Þekkirðu mig ekki?« sagði stór maður í sjómanna-

búningi, og hló kuldalega.

Ólafur sá að pað var munkurinn, sem með okkur

hafði verið á »Don Júanc

»Hvað á petta að pýða?« sagði Ólafur.

»Það, að pú fær aldrei framar tækifæri til að sjá,

hvað gjðrlst i fundarsal Þöglafélagsins«, sagði munkurinn

;

»eda ertu búinn að gleyma nóttinni góðu i Corcóvadó?«

»TöIum ekki meira við hann«, sagði majórinn, ef

majór skyldi kalla; »hann veit nú alt, sem hann þarf að

vitfl. Farið með hann i kjallarann; par geymist hann bezt,.

þangað til tœkifæri gefst til að koma honum vestur«.

Og i kjallarann var farið með hann. Par sat hann i

járnum i pijá sólarhringa, fékk litið að drekka og enn

rainna að borða, og ekkert við hann talað, fyr en herra

Gómez og Snorri komu honum til hjálpar.

i
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Hvað Ólafl heflr veriö innan-brjósts, medan hann var

i pessari prisund, hvad hann heílr hugsad um tramtið sína,

og hvaöa vonir hann heflr gjört sér um, að sleppa paðan

— á pað getur lesarinn nolclcurnveginn gizliað. En sjálfur

sagði hann aldrei frá þvi.

XIII.

Við létum eliki biða að láta herra Gómez vita, aö ég

væri lllia kominn 1 leitirnar, og þótti honum vist vænt um

pað, pó hann léti pað ekki mikið i Ijós við okkur. - Eft-

ir að Ólafur fanst, hafði ekkert verið lálið óreynt til að

að hafa uppi á mér, og lagði herra Gómez mikið á sig til

pess, þvi hann tók sjálfur mikinn pátt i leitinni, og varð

pó jafnframt að sinna störfum sinum i leikhúsinu. Hann

bað mig nú að segja sér, hvað tyrir mig hafði komið pessa

daga, og lét mig lýsa mönnunum, sem höföu náð mér, og

fazendanum, par sem ég var i haldi, mjög nákvæmlega.

Hann sagðist ætla að fá Iðgregluna til að reyna að ná i

einhvern af mðnnum pessum.

Daginn eftir fór ég og Snorri, með nokkrum raönn-

um úr lögregluliðinu, vestur i land, og fundum fazendan;

en húsin voru flest brunnin til grnnna, og enginn maður

sást par. Okkur var sagt pað á nœsta búgarði fyrir aust-

an, að eigandi fazendans héU Varró, og væri alræmdur

prakkarí og verzlaði með præla, en enginn vissl, hvað af

honum væri orðið. Menn vissu að hann átti búgarð lungt

vestur i landi, og gátu pess til, að hann hef« horflð pang-

að. Við fórum pvi heim attur við svo báið.

Næst pegar við fundum herra Gómez, fékk hann

Snorra bréf, sem var nýkomið trá Rió de Janeíró. Bréfið
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var frá Jacobsen til Snorra, og innihald þess var það, að

við skyldum undireins snúa heim aflur, þvi Skúli vœri

(undinn — hann vœri nú i Rió heill á húfl.

Engin orð geta lýst fögnuði okkar. Við gleymdum i

svípinn öUum þeim þrautum, sem við höfðum orðið að

iða. Vid Snorrí hoppudum og dönsuðum af kœti, föðm-

uðum hvor annan og létum eins og ölvaðir svertingjar.

Ólafur var stiltari. Hann gladdist að visu, en hann
hélt kœti sinni i skeQum innan vébanda skynseminnar.

Hann hoppaði ekki né dansaði, eins og við Snorri. Og
alt, sem hann sagði var einungís: »Hamingjunni sé loffw

Og hann sagði það hœgt og stillilega, eins og maður, sem
sér vin sinn sleppa úr lifsháska.

En það leyndi sér ekki, að Óiafur var að veikjast.

Hann hafði litla sem enga matarlyst, (^ veitti þvi litlar

gœtur, sem fram fór i kringam hann. Og herra Gómez
sagði það um hann: að annaðhvort vœrí hann sjúkur, eða

ástfanginn af stúlku. — Ástfanginnt Nei, Ólafnr hafði aldr-

ei fundið til þeirrar ástríðu, hafði aldrei litið ástaraugum

til nokkurrar konu, og mundí nú ekki fara að taka upp á

þvi. En hltt var það, að hann var að verða dauðsjúkur.

Við SnoiTi vildum biða enn nokkra daga i Saó Pauló,

til að vita, hvort Ólafi batnaði ekki. Við vildum ekki

leggja af stað með hann veikan. En hann vildi ekki ann-

að beyra, en að við legðum strax af stað og hann með
okkur. Hann sagðist ekki vera veiknr. — Við gjörðum
eins og hann vildi. Og eftir að hafa kvatt herra Gómez
og þakkað bonum fyrír alla hjálpina, lögðum við af stað,

i þægilegum vagni, áleWs til Rió. En þegar ríð koraum
til Santos, var Ólafur orðinn svo veikur, að engin tiltök

voru að hann g«ti haldið lengur áfram. Hann var strax

fluttur i sjúkrahúsið í Santos, og læknarnir sögðu að það
værí gnkHL, aem að honum gengi.

J. MAGNÚS BJARNASON. Bruiliufararnir. 11
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Fjórum döguin sidar var hann dáinn. Þaé var þann

þrídja dag júnimáaadar 1859.

Gleði okliar Snorra yflr pvi, að Skúli vœri lundinn,

snerist pannig i hina bitrustu hrygð. Og þetta ferðalag

hafði oröið okkur sannarlega torsótt og endaði raunalc}5a.

Við hðfðum mist þann manninn, sem okkar var mestur,

hvað hyggindi og mannkosti snerti, manninn, sem við allir

elskuðum og virtum af heilum hug, og máttum sizt missa.

Hann var œtið svo hægur og gætinn og ráðagóður, og við

hðfðum þráfaldlefa sloppið við ýms alvarleg vandræði,

beinlinis fyrir hyggindi hans og varúð. Hann var að visu

nokkuð undarlegur maður og forn i hugsunum, og

»batt ekki bagga sina sðmu hnútum« og við hinir, cn

hann var jafniiamt góður og hreinhjartaðurogallramanna

vinfastastur. Hann var sá eini af okkur félögum, seni

skrifaði pað helzta, sem fyrir okkur kom, eftir að við fór-

um af íslandi; og hingað til hefi ég að miklu leyti stuöst

við dagbók hans, sem er bteði stór og raerkileg, og skemti-

legá rituð. f enda sögu pessarar set ég all-langan kafla úr

dagbók hans, kafla, sem hann nefnir: »Jólanótt i Rió

Grande dó Súh. Hann fór með peim Skúla og Snorra

pangað suöur, sumarið 1856 — Og af pvi ég var pá ckki

með peim, hefi ég slept að geta um pað, sem fyrir pá koni

á pvi ferðalagi; en pessi kafli iir dagbókinni gefur lesaran-

um Ijósari hugmynd um pað, heldur en ég gæti gjört, o}»

svo sýnir hann lika rithátt Ólafs og að vissu leyti hugsun-

arhátt hans.

Við Snorri komum aftur til Rió de Janeiró um niiðj-

an júni. Jacobsen tók okkur með miklum fögnuði, og

póttist heimta okkur úr helju. En tár korau fram í augu

hans, pegar við sögðum honum lát Ólafs. Hann sagöist

skyldi tilkynna herra Ribeiró dánarfregnina, en »>að okkur



163

að lara og hitta Skúla hiö tyrsta vid gœtuii], þvi hann vær
mjög áfram um a^ sjá olckur.

»En hvar er hann að hitta?« spurði ég.

»t húsinu hans«, svaraði Jacobsen.

»i húsinu haas?« át ég eflir honum
i»Já, i hans eigin húsi«.

A Petrópólis, eða hvad?«

))Nei, hérna í sjálfri hðfuðborginni, Rió de Janeiró*.

»Á hann nú hús hér i borginni?«

»Já; og pað er heldur enginn smákofl«.

»0g hvar er pað hús?«

»í Rúa Direita — nr. 674«.

»0g hvernig eignaðist hann pad?«

»Hann fékk pað með konunni«, svaraði Jacobsen

og brosti.

»Svo hann er pá kvæntur«, svaraði Snorri; »mig

grunaði pað lengi, að hann ætti pað eftir. Og konan hans

er hún Senorita, spái ég?«

»Hann gekk að eiga ungfrú Amanda Sólernó, stjúp-

dóttur Don Lópezar Gonsalvó, en hún er bróðurdóttir

senhor Sólernó, sem er skjalavörður keisarans«.

»Nú, pað getur engin önnur verið en hún Senorita«,

svaraði Snorri; »við verðum endilega að tara og hitta

Skúla og óska honum allrar hamingju, og skamma hann

ofurlitið um leið, pvi hann á hvorutveggja skilið«.

»En hvar heíir hann verið allan penna tima?«

spurði ég.

»Það mun hann sjálfur segja ykkur«, svaraði Jacob-

scn. »En pað eru nú prjár vikur siðan hann kom hingað

til Rió, eða rúmlega pað, og fáum dögum siðar gekk hann
að eiga ungfrú Sólernó, og er nú orðinn vel efnaður

maður«.

Við Snorrí lögðum nú strax af stað til að leita uppi

ir



164

hús Skúl«, og tundum þad vonum bráOara. Pad var stórt

og vandað steinhús og stóð norðarlega l Rúa Direlta. i

kringum pad var dálitill garður, og voru þar nokkur skug}.-

sœl tré bak við húsið og til beggja hliða, en fyrir framan

voru fáeinir blómareitir og grasbalar l mllli, og tveir lillii

gosbrunnar sinn hvoru megin við steinstéltina, sem lá frá

strætinu og upp að framdyrum hússins.

MiIIi tveggja eika, forsœlumegin við húsið, héitiv

hengirúm, og lá stórvaxinn maður l þvi. Við genguni

pangað og pektum strax manninn, pvi hann var enginn

annar en Skúli sjálfur. En pó var hann nú nokkuð tor-

kennilegur, þvi á ská yflr vinstri vanga hans var afarmilc-

ið ör eftir sár, sem varla var tullgróið, og bar enn meira

á þvi fyrir pá sök, að andlitið var venju fremur fölt.

Undir eins og Skúli kom auga & okkur, spratt hann

á f«tur, hljóp á móti okkur, eins og litill drengur, og

faðmaði okkur að sér mjög innilega.

»Nú gengur pað glatt!« sagði Skúli; »en hvar er Óli

frændi?c

»Við skulum segja pér pað bráðum«, svaraði ég, þvi

ég hafði ekki hjarta UI að segja honum sorgarfregnina,

meðan fögnuður hans, yflr pvi að sjá okkur, slóð sem hæst.

»Komið plð inn i húsið. milt og sjáið alla dýrðinat,

svaraði Skúli og brosti, eins og saklaust barn; »par skul-

uð pið segja mér um Óla frœnda, á meðan við drekkum

svalandi limonadi. — En parna kemur konan min«.

Út úr húsinu kom ung og frið kona l drifhvítum

kjól, með blóm l barminum. Pað var Senorita. Hún

hafði töluvert breyzt: hún var fölari en áður, glaðlegri á

svip og skarplegri til augnanna, og var — efUr pví. sem

Skúli sagði okkur siðar — alveg hœU að reykja sígarettur.

Reyndar pótU pað enginn löstur l Braziliu, pó konur reyktu

sigarettu eiUr máltið.
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Senorita vissi undir eins hverjir við vorum. Hún
heilsaði oklcur virðulega og bað olikur að ganga inn

i húsið.

»Þid eruð ekki komnir til að taka manninn minn frá

mér, vona ég«, sagði hún brosandi, wheldur til að óska

honum allrar hamingju og blessunarw. Hún leit um leid

til manns sins augum ástar og blidu, fœrði sig ögn nœr
honum og tók i hönd hans.

Svo gengum við inn 1 húsid.

Við Snorri urðum alveg hissa að sjá allan þann dýra

húsbúnað, sem þar var. Herbergin voru bœði mðrg og

skrautleg, og ðllu var þar haganlega og smekklega niður

raðað, eins og á tiginna manna heimilum. Alt, sem maður
vildi hendinni til rétta, virtist vera þar á sinum rétta stað.

Sicúli var auðsjianlega orðinn auðmaður alt i einu, og

kominn i heldri manna rðð. Og hann hafði jatnvel fleira

þjónustu-fólk, en hann virtist nauðsynlega þurfa, þvi við

sáum þar ekki fœrri en ílmm þjónustu-stúlkur og þrjá

Þjóna — alt svart fólk. En það var um Skúla eins og um
Sindbað i »Þúsund og einni nótt«, að hann hafði ekki

fengið auðlegð sina og öll þessi litsþœgindi alveg fyrir-

hafnarlaust.

Við dvðldum hjá Skúla það sem eftir var dagsins, og

sögðum honum frá ferðalagi okkar og afdrifum Ólafs, og

tók hann mjög nærri sér frændamissinn. — Daginn eftir

komum við aftur til að finna hann; þá sagði hann okkur

frá alintýri þvi, sem hann hnfði ratað í.

Og það er á þessa leið:

'i.

Tfi.:
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Æflntýrid í Baenos Áires.

Eins og fyr heflr sagt verld, var Skúli, árið 1858, i

þjónustu aðalsmanns |>ess, er Miranda hét, sem bjó á iögr-

uro búgarði slcamt frá Petrópólis. Par leiö Skúla vel.

Hann hafði að sönnu roikið að starfa, og þvi mjög fáar

tórostundir, en á hinn bóginn átti hann góðu aUœti að

fagna, fékk hátt kaup og var að roestu leyti sinn eigin hús-

bóndi; og þar að auki átti hann par visa atvinnu eíns

lengi og hann vildi.

Það var Qóruro eða flmm dðguro tyrír jólin, 1858, að

unglingspiltur koro pangað, sero Skúli var að vlnna, og gaf

sig á tal við hann. Fyrst spurði pilturinn Skúla roargra

spurninga, til dœmis, hvað hann héli, hverrar þjóðar hann

vœri, og hve nœr hann hefði komið tii pessa lands. Loks-

ins gat hann þess, að hann væri sendur til Skúla frá manni,

sem Sólernó héti og væri i hárri stöðu við hirð keisarans.

Sagði hann að senhor Sólernó vildi endilega fá að tala við

Skúla, svo fáir vissu, og pað eins fljótt og mögulegt væri

— helzt undir eins. Skúli vildi fá að vita, hvaðj herrii

Sólernó pyrfli vlð hann að tala. Pilturinn kvaðst ekkerl

um pað vita, sagði að pað mundi vera eitthvað mjög á-

riðandi, og bað Skúla að koma með sér á fund Sólernós,

en án pess pó að láta nok<curn vita, hvert hann ætlaði.

Skúli var lengi tregur til að fara, en lét pó til leiðast á

cndanum, pvi pilturinn sagði að pað gæti verií -lættulcgt

fyrir Skúla, að óhlýðnast boði svo voldugs og há/ andandi

manns, sem herra Sólernó væri; og eins gæti pað veriö

hættulegt, að geta um petta við nokkurn mann, fyrstherra

Sólernó vildi halda pvi leyndu.
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Peim kom svo saman um það að lokum, að piltur-

inn legði fyrst einn á stað frá búgarði herra Miranda, og

|)idi eftir Skúla i runni nokkurum þar skamt fyrir sunnan,

þangað til dimt vieri orðið.

Svo þegar dimmt var oröið um kvöldiö og Skúli búinn

að vinna þau verk, sem liann nauðsynlega þurfti að vinna

pann dag, lagði hann af stað, án þess að skifta um bún-

ing, og án þess að nokkur þar á búgarðinum yrði |>ess var,

að hann iKri að heiman. — Hann fann piltinn i runninum

og hélt af stað með honum til Petrópólis, sem var tvœr

milur enskar tréí búgarðinum.

VetrarhðU keisarans var i Petrópólis. Hún var bœði

stór og skrautleg, og aldingarðar miklir alt i kring. — Kf

til vill veri miklu réttara að segja, að pað hafl verið

sumarhöU keisarans, pvi hann dvaldi þar með hirð sinni

frá pvi i októbermánuði og pangað til i aprilmánuði ár

hvert, en um pann tima ársins stendur a}t með mestum

blónia i Braziliu. — Skamt fyrir norðan keisarahðllina

stódu mörg og vegleg stórhýsi. Þar bjuggju ráðgjafamir,

sendihei-rar stórveldanna, og ýms stórmenni landsins.

Þeir Skúli gengu heim að einu af pessum skrautlegu

slórhýsum.

oÞetta cr hús senhor Sólernó«, sagði pilturinn.

Hann virtist eiga par heíma, pvi hann hringdi ekki

(iyrabjöllunni, heldur gekk rakleiðis inn um framdyr húss-

ins, o;4 visaði Skúla til sætis i litlu og skrautlegu herbergi,

sem var næst fyrir innan aðaldyrnar. Þar var enginn fyr-

ir, o^' tjöld dregin fyrir gluggana.

»Hér skaltu biða pangað til senhor Sólernó kemur«,

sagði pílturinn; »ég ætla að láta hann vita, að pú sért

koniinn«.

Um leið og pilturinn gekk út, dró hann tjaldið frá

glugganum, sem Skúli sat við. Sá gluggi vissi að keisarn-

mt Wmm



i II

hðlUnni, sem nú var uppyómuð. — Þar var aA sjá IJós i

hverjum glagga. Skúli horfði um stnnd út um gluggann.

Honum lýndist lu>na vera á ferð útl i garðinum fyrir

Iraman, og nema staðar við og við undir glugganum. Hann

heyrði að spilað var A h^óðfæri innar i húsinu og varA

pess var, að einhveijir voru að tala i naesta herbergi, o^

að fólk var stððugt á ferð um alt húsið, bœði niðri og

uppi A lottinu.

Eftir að hafa beðið pama æði-lengi, heyrði Skúli ad

komið var við suerilinn á hurðinni á herberginu, semhann

var i, og bjóst hann endilega við að pað v«ri herra Sól-

ernó, sem kœmi, en pað var pó ekki. Það var ungur

kvenmaður, sem gekk inn i herbergiö — kvenmaður, sem

Skúli pekti undir eins — og pað var Senorila.

Það var ekki i eðli Skúla, að verða hissa eða biit við.

pó eitthvað óvænt bær* honum að höndum, en i petta sinn

varð honum sanjt undarlega við, pvi sict af ðllu hafðí hann

búist við að sjá Senoritu á pessnm stað. Og hann fann að

blóðið tók alt i einu til að streyma um æðar hans, með

ofurlitíð meiri hraða en venja var til.

Senorita var i gráum kjól, og með dökt sjal yflr licrð-

unum. Skúla sýndist hún vera fðlleitari, en siðast pegur

hann sá hana, og holdskarpari, og augun ekki eins dreym-

andi. — Hún dró tjaldið fyrír gluggann, um leið og hún

gckk til Skúla; svo heilsadi hún honum hæversklega oí>

tók sér sæti.

»Ég veit að pú pekkir mig«, sagði hún i lágunt og

pýðum rómi; rtég heiti Amanda Sólernó. Pú sást migfyrir

premur árum siðan i Santos og — lika i Rió. Ég veit að

pú heflr ekki gleymt ii:ér«.

Nei, Skúli sagðist ekki hafa gleymt henni, en eiviii

hafa vitað, hvað hún hét, fyr en nú.

»Ég er svo glöð ad sjá pig afíur«, sagði hún; »glöð
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að heyra að |>ú getur sklliA mig og talað viö mig, og sér-

lega glöð að vita, að |»ú tieOr eliki glcymt mér«.

Skúla langaOi til að segia heoni, að hann hcrði um
rkkert annað hugsað en hana, siöan hann kom til Brazil-

iu, en hann sagði þaö samt ekki.

*Pú varst góður aö koma hingað i kvöld«, sagði

hún cflir litla þögn; »og ég vooa að það verði þér til mik-

illar gBfu«.

»Vanit það pá pú, sem sendir eftir mér?« spurði

Slcúli.

»Nei, það var Menhor Sólemó, födurbróöir minn, sem

srndi eflir þér«, sagði Senorita; »en þaö var af minum

völdum, að hann gjörði pað. Hann œtlar að bidja |>ig

bónar, og við þeirri bón vona ég að pú verðirc.

)»Um hvad œtlar hann að biðja mig?« spurði Skúli.

»Hann œtlar að biðja pig að gjöra nokkuð fyrir sig«,

sagði Senorita lágt; »og pað er mér mikið áhugamál, að pú

lijðrir pað, sem hann biður pig, pvi ég hvatti hann til að

leita pin i pvi efni«.

»En hvað er pað? spurði Skúli.

»Hann scgir pér pað sjálfur. En hann kemur hing-

að bráðum. Ég get fullvissað pig um, að pað verður pér

til stórar gœfu ef pú gjörir pað, sem hann biður, pvi hann

or auðugur maður og hefir mikil völd«.

»En ef til vill er ég ekki fær um að gjöra pað, seni

hann biður mig um«, sagði Skúli.

»Enginn maður i heiminum er færari um pað en

einmitt pú«, sagði Senorita brosandí. »Ég hefði ekki hvatt

hann til pess, að leita pin, ef cg hefði ekki verið viss um,

að þú gazt orðið við bón hans. Þú ert, blátt áfram sagt,

cini maðurinn, sem ég pekki, sem er fær um að gðra petta

fyrir hann. Góði vinur rainn, — pvi vin minn leyfl ég

mér að kalla pig — ég vil biðja pig að gjöra pað fyrir
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mig, ad verða vid bón fðöurbróAir mins. pvi &n þiniiar

hJAIpar get ég ekki framkvœmt |>ad, sem ég befl lofad að

gjðra fyrir hann. Viltu lofa pvi?«

Hún fœrdi sig nnr Skúla, iagAi hönd sina á öxl hon-

um og horföi i auga hans.

Um leiö var björninn unninn. Skúli fann aA rilt-

hvert unaAsfult tðfra-afl lœsti sig um allar taugar hans -

tðfra-afl, sotn gjðrði hann ósjálfstæðan og rak um leid

allar efasemdir burt úr huga hans. Hann fann alt i einu,

að hann var algjörlcga á valdi þessarar friAu konu, or

fnnn að hann gat ekki neitaA henni um neitt. Hann tók

hðnd hennar. prýsti kossl & hana og sagAi:

»Ég lofa pvi«.

»0, hvaA pú ert góAurtc sagAi Senorita og dró lueA

hægA aA sér höndina, sem Skúli hafAi kyst. En nú vil i>k

biðja pig aA segja mér, hvaA pú heitir«.

»Skúli Eyjólfssonc.

»Ég verA lengi aA lœra aA bera paA rétt fram«, svur-

aAi Senorita brosandi; »en pegar ég hefl minst á pig við

frœndfólk mitt. pá hefl ég alt af kallaA pig: ^glóharda

riddarann'n.

»En ég hefl alt at kalIaA pig: Senoritu*, svaraAi Skúli.

Senorita brosti.

»Haltu áfram aA kalia raig pvi nafni«, svaraAi hún.

»0g kalla pú mig pá ,glóhœrda riddarann'n, sa}{ði

Skúli.

»Já, paA skal ég gjöraa.

í pessu kom herra Sólernó inn i stofuna til peirra.

Hann var aldraAur maAur, höfAinglegur ásýndum og góð-

mannlegur.

»Frændi minn, petta er glóhœrdi riddarinn rainn, og

heitir Skúli EyJóIfsson«, sagAi Senorita og stóAupp; »hann

heflr pegar lofaA mér pví, aA verAa viA bón pinni*.
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Herra Sólernó heilsaði Skúla mcd tniktlli Itlidu og

virti hann lengi fyrir sér, og var auAséd aA lionum |>ótti

Skúli vera mikill á velli og friöur sýnum.

»]é, vist er glóhœrdi riddarinn þinn vöxtulcgur og

vtenn sýnum«, sagði herra Sólernó og leit til Scnoritu; »og

ég efast ekki um, að hann hafl alla þá kosti (il ad bcra,

sem riddara má prýða*.

»Þetta gleður mig, frœndi minn«, sngdi Senorita bros-

andi; »en nú œtla ég aö fara út, á niedan pú scgir honum

alla málavöxtuc.

Svo hneigði hún sig og gekk út.

»Hverrar pjóAarmadur ertu?* spurdi herra Sólernó,

pegar hann var scztur.

»Ég er íslcndingurc, svaraði Skiilí.

MHeyrt hefl ég tslendinga j^etiö að uUu góðu; ug séu

|)eir allir eins gervilegir og pú, pu cru peir ^annarlcga

blóm og kóróna mannkynsins. En frænka min scgir mér,

að ^ œtlir aA verAa viA bón minni. Er paA rétt?«

»Ég hefl þegar lofaA þvic

»ÞaA er gott! En heflr hún sagt pér, um hvað ég

ætla aA biAja |>ig?«

»Nei«.

»ÞaA hefir hún ekki gjört at peirri ástœAu, aA niálið

snertir hana sjálfa aA miklu leyti. Frœnka min er sem sc

i þann veginn aA takast langferA á hendur suAur mcA
landi, cf til vill alla leiA suAur til Argentinu. Erindi henn-

ar suAur þangaA er lcynilegt, og pvi er svo háttað, að för

þessi getur orAiA i mesta máta hœttuleg fyrir hana. Þcsk

vegna þarf hún aA hafa fylgdarmann, scm cr prúAmenni,

karlmenni aA burAum, hugrakkur, þagmælskur og varkár.

Pað þarf aA vera sá maAur, sem hún ber fult traust til.

maður, sem er fús til að leggja liflA i sölurnar fyrir hana

og málefni hennnr, ef þörf gjörist. En sá maAur cr ckki

é-.
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audtundinn, seni heflr alla þessa kosti ; og þú ert eini mað-

urinn, sem frœnka min álitur fœran um að uppfylla uU

pessi skilyrði. Þig viU liún fá fýrir fylgdarmann; ad öðr-

um kosti leggur hún ein af stað i þessa terð. - - Það er

þvi innileg ósk min, ad þú farir með henni. l^rtu fús

til |>ess?«

»At öllu hjartatc, sagði Skúli.

»Pad er drengilega mœlt, ungi maður«, sagði herra

Sólernó og tók innilega i hðnd Skúla; »mér lizt svo á þig,

að þú sért giftuvænlegur; og um drengskap þinn efast ég

ekki. I^ónusta þin skal verða vel launuð, hvort sem er-

indið hepnast eða ekki; en hepnist það, sem ég vona, þá

skal þig aldrei skorta fé, né lifspægindi, það sem eftir er

æflnnar. Þvi lofa ég fyrir hönd keisarans og rikisins, þYi

fyrir rikið og keisarann fer frænka min för pessa*.

»En hvenœr leggjum við af stað «.

»Eflir viku — á priðja dag jóla. En pangað til verö-

ur þú hér i minum húsum og kynnir þér ýmislegt, sem

lýtur að fðr þessari«.

»En ég þarf að tilkynna húsbónda minum og vinum,

að ég ætli að vera að heiman um langan tima«.

»Nei, það máttu alis ekki. Enginn má vita, hvað af

þér hefir orðið — enginn niá fá hinn minsta grun um það

— fyr en þú kemur aflur. Annars verður þessi för enn pá

hættulegri fyrir ykkur frc?nku mina, og um leið sillsendis

árangurslaus. Svo kynlegt er þetta mál, og svo leynt verð-

ur það að fara«.

.)En ég á þrjá vini i Rió. — Peir eru samlandar min-

ir; þeim mun þykia hvarf mitt nœsta kynlegt*.

»Áttu móður eða syslur liér i Iandi?«

»Nei«, svaraði Skúli.

»Og ekki áttu kona né heitmey?«

»Nei«.

I ö
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»Þá skaltu vera rólegur og láta þér liggja i léttu

rúmi, hvað húsbóndi þinn og vinir hugsa um hvarf þitt.

Þegar þú finnur þá næst, verðurðu búinn að vinna |>ér fé

og frama, og þá snýst hrygð |)eirra i fögnuð«.

»Það slcal þá vera eins og þú vilt«, svaraði Skúli.

»0g þá skulum við ekki tala meira um þetta að

sinnÍM, svaraði herra Sólernó glaðlega. »En nú verður þú,

vinur minn, að koma með mér og breyta um búning, þvi

fötin, sem þú ert i, hœfa þér ekki hér«.

Skúli gœtti nú alt i einu að þvi, að hann var i

hversdagsbúningi sinum, en ekki sparifötunum. Hann
hafdi alveg gleymt að hafa fataskifti áður en hann fór að

heiman. Slik skyssa hafði aldrei áður hent hann, þvi hann

var jafnan mjög áfram um, að ganga vel til fara, og mátti

heita skrautmenni með afbrígðum. Má þvi nœrrí geta,

hvernig honum heflr orðið við, þegar hann gœtti að þvi,

að hann var i hversdagsfötunum, og það á þessum stað, i

návist Senorítu og konunglegs embœttismanns. Hann sagði

svo sjálfur frá, að hann hefði aldrei á œfl sinni orðið

gramur við sj&lfan sig nema i það eina skifli.

En einum klukkutima siðar var hann kominn i þann

skrautlegasta (^ dýrasta búning, sem hann hafði nokkurn-

titna verið i. Og þegar hann gekk fram i stofúna til þeirra

Sólernós og Senorítu, siðar um kvöldið, þá var auðséð, að

þeim fanst mikið lil um hinn karlmannlega vðxt hans

og fríöleik.

'>Þú ber af öllum ungum mðnnum«, sagði herra Sól-

ernó; »þú ert annar Akkiles«.

Og Senoríta heflr ef til vill hugsað eins þó hún þegði.

Meðan Skúli dvaldi i húsi herra Sólernós, var farið

með hann eins og hann væri tiginn maður. Alt, sem hann

Yildi hendínni til rétta, var honum veitt. Hann sat jafnan

til borðs með þeim Senoritu, herra Sólernó og frú hans.

I ^J^- !
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var klœddur eins og spœnskur aðalsmaður (hidalgól, hafði

tvö skrautleg herbergi til umráöa og ungan svertingja til

að snúast i kringum sig. En jafnframt var farið meðhann

eins og iMinn v«ri ekki alfijáls maður: hann mátti aldrei

frá húato* fara, nema seint á kvöldin, og pá að eins út i

aldingar*«i fynr framan; og pá var annaðhvort Senorita

eða herra Sáternó með honum. Og alla daga - og langt

fram á kvöld - var alt af annaðhvort peirra eða bæði á

tali við hann. Og á nóttunni svaf pjónn fyrir framan her-

bergisdyrnar hans. En Skúli fann ekkert til pess. Hon-

um leið vel og var hinn ánœgðasti.

Einu sinni fór hann lengra Irá húsinu, en út í garð-

inn. I»að var seint usn kvöld. Herra Sólernó bað hann að

ganga með sér yfir i keisarahðllina, og sagði að pað gæti

komið fyrir, að peir hittu keisarann. Daginfi áður hafði

Senorila sagt Skúla um ýmsa hirðsiði, sýnt honum, hvcrn-

ig maður œtti að haga sér í návist keisarans, og kenthon-

um að ávarpa tigið fólk. Nú kom Skúla petta að góðum

notum, pvi herra Sólernó for rakleiðis með hann á fund

keisarans, par sem hann sat með ungum minnl A slcrif-

stofu sinni. Pað var auðséð, að herra Sólernó var I niikl-

um metum við hirðina og vel kunnugur í hðlUnni, pvi hann

komst með Skúla fljótt og fyrirhafnariitið á fund keisar-

ans. En sá fundur varaði stutta stund. Og i hvaða til

gangi að herra Sólernó fór með hann pangað, var Slcí.la

aldrei Ijóst. Dom Pedró talaði að eins fáein orð við herra

Sólernó, lagði tvær eða prjár spurningar fyrir Skúla, við-

vikjandi stöðu hans og pjóðerni, virUst vera mjðg ánægð-

ur með svör hans og framkomu, pvi hann brosti bliðlc-ía.

bauð peim slðan góða nótt og gekk inn i næsta sal.

Hvorki herra Sólernó né keisarinn mintist neitt ú liina

fyrirhuguðu för pcirra Skúla og Senoritu; rg Sólernó gat

pess ekki með einu orði, af hvaða /.'.iœðu hann kæn.i
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þangað með Skúla, og pað svo seint um kvöld. Ekki gat

Skúli heldur séð það á keisaranum, að honuro þætti koma

þeírra kynleg; pað leit meira aö segja út fyrir, að hann

hefði beinlinis átt von á |>vi að þeir kœmu.

Þetta var i fyrsta og siðasta sinni, sem Skúli talaði

við Dom Pedró. Og að likindum er hann sá eini íslend-

ingur, sem hlotið heflr pann heiður.

Á priðja degi jóla lögðu þau Skúli og Senorita af

stað í þetta undarlega ferðalag. Pá um kvöldið, pegar

dimt var orðið, voru pau flutt i luktum vagni til Rió de

Janeiró; og nokkru fyrir dögum fóru þau um borð á gufu-

skipi, sem lagði af stað um morguninn — ekki suður með

landi, heldur — áleiðis til Cadiz á Spáni. Þau hötðu með

sór tvær kistur stórar, eina tösku og gítar, sem Senorita

spilaði oft á, meðan þau voru á haflnu. Þau tðluðu fátt

við aöra farþega, en voru jafnan ein sér, og fáir virtust

gefa þeim mikinn gaum. Ef svo bar við, að Skúli ætlaði

að gefa sig á tal viA einhvern af farþegum eða skipverjum,

þá var Senorita œtið þar komin, og bað Skúla að koma

með sér til að gjöra fyrir sig eitthvað, sem hún tiltók.

FerAÍN yflr haflð gekk bæði fljótt og vel.

Pau dvðldu rúma viku i Cadiz á Spáni. En hvaða

erindi Senorita átti þangað, vissi SkúH ekki. Þau héldu

þar til i gistihúsi nokkru, sem stóð eitt og afskekt utarlega

i borginni Og þau gengu sjaldan um götur borgarinnar

l'yr en t'i kv^iédin. Nokkrum sinnum koni vel búin kona

i gistiiiúsið. ug sat lengj á tali við Senoritu í hvert sinn.

Elílíi vissi Ski'ili um h\»ð |»œr voru að ræda, en pað þótt-

isl liunn vitfl, að þœr vœru góðar vinkonur.

Eftir rúma víku tóku þau Skúli og Senorita sér far

mcð gufuskipi nokkru, seni œtlaði til Buenos Aíres í .\rg-

entinu, og Iðgðu því út á Atlantshaflð á nV.

Fyrsta daginfi, sem þau voru á skipi þessu, bað Sen-
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órita Skúla að gœta |)ess, ad tala ekki neitt \ió skipverja

né neinn af farpegunum, og lAta sera hann skildi ekki, ef

hann yœri ávarpaður af einhveijum. Hún baö hann lika

að tala aldrei neitt við sig, |)egar aðrir vœru nærri, og um

fram alt að nefna aldrei Braziliu eda Rló de Janeiró á nafn.

»Medan ég er á pessu íerðalagi heiti ég ekki Amanda

Sólernó«, sagði hún, heldur ÓUa Cervera ; og ég er um lcið

greifatrá, og kem frá Madrid. Þú ert ungur adalsmaður af

Norðurlöndum og skilur ekki eitt orð i spánversku, og þvi

siður portúgöUku. En ég læt sem ég skilji móðurmál pitl:

I»ú ert pegar skritaður l skipsbækurnar sem barón Skúltus,

«n ég greifafrá Ceroera. Undir þessum nöfnum verðum

við að ganga, pangað til við komum aftur til Braziliu. Og

|)etta verðurðu jafnan að hafa hugfast*.

Skúli sagðist skyldi ntuna það alt og ekki breyta úl

af i neinu.

Pað var seint í marzmánuði að pau Skúli og Senorita

stigu á land i hatnarbœnum La PlaU i Argentinu. Bær

sá stendur á syðrí bakka La Plata-fljótsins, og skamt fyrir

MMtaa höfaðborgina Buenos Aires. Frá La PlaU fóru þau

á vagni til Ðuenos Aires, leigðu sér tvö herbergi i einu

gistHiásinu |>ar, og fiéWu kyrru fyrir fyrstu tvo dagan;i.

Bueaos Aires er hötuðborgin i Argentinu og ein hin

elste, stimla og merlu»ta borg i Suður-Ameriku. Hún er

fr«g tyrbr verzlan sím, nqdmir, verksmiðjur og niðursuðu-

hÉa. Ea^ em Hk» mai^r fagrir skcntigarðar, mörg

dRwthýsi og iMtfr, pvi ftest stórmenni landsins eiga Itar

Á pri^ ée^ eftir að pau Skúli komu tii Buenos

Aires, ta^ SeaMÍU sif aijði skrautl^a. svo Skúli hafði al-

^iá^ séð haaa eiKi vel klædda. Hún bað hann að út-

vega sér luktan vagn og ökumann, þvi hún kvaðst ætln að

aka út i Ikorgma og verða burtu mai^a klukkutiraa. Bað
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hún Skúla að biöa sin i gistihúsinu og tara sem minst út

þann dag.

Skúli útvegaði nú skrautlega kerru, sem tveir livitir

liestar gengu fyrir; og þegar Senorita var báin ad taka sér

sæti i kerrunni, sendí liún koss á flngrum sér til Skúla,

og bað ökumanninn ad flytja sig til hallar frú Gamba. Svo

ók hún af stað eins og drotning, en Skúli gekk inn i gisti-

húsið og beið þar.

Um kvöldið kom Senorita aftur og var glöð i bragðí.

»Alt gengur aö óskum, vinur minn«, sagði hún bros-

andi; »en nú verdum við aö skilja um stundarsakir, þvi ég

ætla að dvelja um hrið hjá greifafrú Gamba og raanni

hennar. Á meðan verður pú. að vera hér i gistihúsinu, og

ganga nndir nafninu Skúlius og gefa pig sem minst á tal

við aðra. Lóttu sem pú skiljir ekki, hvað fólk talar við

þig, en vertu jafnan glaður i viðmóti og prúðmannlegur í

framgðngB. Pú getur gengið út um borgina á daginn pér

til skemtunar, en vertu æfinl^a kominn heim hingað i

gistibúsið fyrtr sólarlag. Og mundu það um(k>am alt, aA

tala ekki til min og láta sem pú þekkir mig ekki, þó pú
sjáir mig úti á strætiau; — jafnvel þó ég sé ein á ferð,

náttu ekki heilsa mér, eða tala við mig að fyrra bragði,

þvi það gæti eyðilagt málefni mitt og fyrirœtlanir algjðr-

lega. En stöku sinnum mun ég koma hingað og tala við

þig, en það verður aldrei á daginn, h^ur seint um kvöldc.

Skúli lofaði að gjðra eins og hún lagði fyrir hann.

Pvi næst kvaddi hún hann mjög innilega og lagði aftur á

stað út i borgina.

Svo liðu nokkrir dagar, að Skúli sá ekki Senoritu.

Hún kom ekki i gistihúsið og Skúli varð hennar ekki var,

pó hann gengi á hverjum degi fram og aftur ura borgina.

En svo var það einn dag, pegar Skúli var á reiki i útjaðri

suður-hluta borgarinnar, að hann kom að húsi einu svo

MAGNÚS J. BJARNASON. Braziliufararnir. 12 í í^
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miklu og ^^rautlegu, að hann mintist eJilii að hafa séð

annað eins. Húsið stóð i miöjum aldingarði, sem var

bœði stór og íagur. En hringinn i kríng var þykkur »g

hár múrveggur, sem minti mann á viggirtan kastala á mið-

öldunum. Eitt hliðið á garðinum var opið, og sá Skúli

þvi vel inn i garðinn. Hann sá að karlmaður og kven-

maður voru á gangi ettir sléttri gangstétt, sem lá i milii

blómarunna i garðinum. Karlmaðurinn var að sjá aldrað-

ur, litill og veiklulegur; en konan var auðsjáanlega milcið

yngri, l>vi allar hreyflngar hennar voru mjúklegar og báru

vott um fjör og œsku. En fyrst pegar Skúli kom auga á

þau, sneru þau að honum baki, svo hann sá ekki framan

i þau. Þau gengu hlið við hlið eftir gangstéttinni og iúru

hægt og stilt. Maðurinn hafði vinstri handlegginn um mitt-

ið á konunni og var alt af að tala við hana — að likind-

um hljóðskraf, þvi hann laut að henni við og við, eins <>g

hann vœri að hvisla einhverju i eyra hennar. Alt í einu

sneru þau við og gengu í áttina til Skúla, og sá hann pú,

að konan var engin önnur en Senorita, og að maðurinn,

sem leiddi hana, var ekki eingöngu aldraður og lasburða,

heldur lika óumrœðilega ófriður og ógeðslegur ásýndum.

Þau höfðu ekki gengið mörg spor i áttina til hliðs-

ins, þegar Senorita kom auga á Skúla, og var auöséð að

hún þekti hann strax. Hún hnyiclaði brýrnar ofurlitið,

sneri sér snúðuglega við og gekk með gamla manninum

út af gangstéttinni og hvarf inn i þéttan runn, sem þar var

naerri. En fáum minútum siðar var hliðinu lokað af ung-

um svertingja, sem kom hlaupandi frá húsinu.

Rétt í þvi, að Skúli var aö tara trá hlíðinu, bar pai

að mann, sem var fremur vel búinn og leit út fyrir aö

vera í heldri manna röð; svo Skúli kastaði á hann kvcðju

og bað hann að segja sér, hver sá væri, sem ætti petta

skrautlega stórhýsi.
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»Ert þú svo framandi i ísrael*, sagöi maðurínn bros-
andi, að þú vitir elcki að hin milda greifafrú Gamba á
hér heima?«

Svo hélt Skúli aftur heim i gistihúsið og var órótt
innanbijósts, því hann fann Ul |)ess, sem hann hafði aldr-

ei áður fundið til, en — það var afbrýði.

Enn liðu nokkrir dagar svo, að Senorita kom ekki i

gistihúsið til að flnna Skúla. Og honum fór að leiðast að
biða. Daglega gekk hann fram og aflur eflir strætinu, sem
lá fram hjá húsi frú Gamba. En nú var hliðið á garðinum
aldrei opið, svo hann sá ekki, hvað gjörðist þar fyrir inn-

an. Pó kom hann tvisvar auga á Senoritu. í aanað skift-

ið sat hún á loftsvölum hússins og var að tala í mestu
makindum við gamla manninn ógeðslega; en i hltt skiftið

sat hún við hlið hans í skrautlegum vagni, sem brunaði
suður strætið; og Skúli sá að gamli maðurinn hafði hand-
Icgginn um mittið á henni, og að hún var glöð i bragði
og auðsjáanlega mjög ánægð. Og Skúla sýndist hún, meira
aö segja, halla sér upp að þessum óumræðilega ógeðslega,

ganila manni. — Og Skúli var alt af að verða órólegri og
honum leið afarilla.

Kn svo var það eitt kvöld, að Senorita kom i gisti-

húsiö og talaði lengi við Skúla. Hún var fðl og þreytuleg

og tekin til augnanna.

»Striðið er nú bráðum á enda«, sagði hún, »eða ég
vona það, að minsta kosti; en samt er lang-þyngsta þraut-

in eftir, og það er, að komast héðan burtu heil á húfl.

Ef alt gengur skaplega, þá leggjum viö af stað héðan inn-

an h.nlfs mánaðar. En nú veröur þú að byrja að leika

þinn þátt á raorgun«.

»0g hvað á ég að gjöra?« spurði Skúli.

»Pú átt fyrst og fremst að kynnast frú Gamba á

morgun og vera gestur hennar annað kvöld, og láta scm

?-->
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þú sklUlr ekkl það, sem hún taler vld þig. Ég mun látast

túlka mllll ykkar, á pann hátt, að ég tala elnhveija mál.

leysu vlð þig. en þú svarar mér á móðurmáll þinu; og svo

gegi eg hennl pað, sem mér flnst við eiga I það og það

^kinið. Er pér þetta ljóst?«

»Járf, sagði Skúli; »og hvað svo?«

•Svo itt pú að hjálpa mér lil að komast burtu trá

frú Gamba pað kvöld. sem ég slöar tiltek. En pað verður

eins erfltt fyrir mlg að sleppa padan, elns og pað varauð-

velt aA komast pangað«.

Skúll sagðist vera pess albúlnn, að leggja slg i hvaða

h«llu, sem væri fyrir hana, en efaði að sér tœklstað lcika

aðalsmann i viðurvlst frú Gamba.

Daginn eftir kom Senorita á ný, og frú Gamba nieð

henni. l»«r óku i skrautlegri kerru, og ökumaðurinn var

i einkennisbúningi.

Frú Gamba var midaldra kona, stór vexti og tigulcK

i frtimgöngu. Andlltlð var gáfulegt og tilkomu.mlkið, en

hver einastí dráttur i pvi andliU bar samt vott um ákafa

drotnunarglmi, hörku og undirhyggju.

Senorita kynU frú Gamba fyrir Skúla með pvi, að

nefna nafn hennar og tala einhverja málleysu um leið.

Frúin heilsaði honum hœversklega og yflrvegaðl hann frá

hvirfli UI ilja, og var auðséð, að henni fanst mikið til uni

hinn karimannlega vöxt hans og friðleik. Hún mælti á

spánverska tungu og talaði lágt og seint, en roddin var

mjúk og pýð.

•Pað var fyrst i gœr«, sagði frú Gamba, »að ég fekk

að vita, að norskur aðalsmaður vœri hér gestkomandi i

borginni; og mér pykir ósköp og skelflng fyrir þvi, aö tiafa

ekki vitað pað fyr. En nú vil ég biðja pig, Skúlius barón.

pó seint sé, a« veila mér pann stóra heiður, ad vera gcst-

ur minn í kvöld, og elns ofl og pú getur, meöan pú dvel-
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iir hér i borgioni. i lcvöld, lcluiclcon nmm, sendi ég ðku-

inanninn minn eftir |)ér; og ég vona að þú neitir mérelclti

um )>etta«.

»Ég sliil ekki frú min«, sagði Skúli á spánversku, )>yi

Senorita hafði kent honum ad segja |>ad.

•Hann kann þó svo mikid i spánversku«, sagði frú

Gamba brosandi og leit til Senoritu; »en vilt pú vera svo

góð, frú Cervera, og pýða orð min á móðnrmál hans?*

•Með mikilli ánœgju, frú Gamba«, svaraöi Senorita.

Og svo talaði hún heilmikið á einhverri skoUapýzku

við Skúla, en hann svaradi á islenzku og hneigði sig tyrir

frú Gamba um leið.

»Hann þiggur boð þitt með þökkum, trú Gamba«,

saifði Senorita; »pykir honum pö leitt, að pjónn hans,sem

lalar spinversku, getur ekki verið með honum i kvöld, þvi

hann (ór i dag til La Plata, og kemur ekki aftur fyr en á

mor({un. En herra Skúlius segist eiga bágt með að vera

h(T i samkvœmi, án pess að hafa túlk sinn með sér«.

»I>ad gjörir ekkert til rétt i kvöld, þó þjónn hans sé

ekl(i með honum«, sagði frú Gamba, »pvi pú verður svo

góð að túlka fyrir hann. En segðu herra baróninum, að

ég sé honum af hjarta pakklát fyrir pann heiður, sem

hann sýnir mér með pvi að þiggja boð mitt«.

Að pvi búnu kvöddu pær Skúla og fóru.

En klukkan flmm um kvöldið kom ökumaður í eín-

kennisbúningi, og ók með Skúla i skrautlegri kerru til

hallnr frú Gamba. Þar var honum tekið með mestu virkt-

um af greifafrúnni og manni hennar, sem Skúla virtist nú

enn útriðari og ógeðslegri en áður, el' til vill mest fyrir pá

sök, að greiíinn gat hvergi haft augun, nema par sem Sen-

orita var, og hvergi setið né staðið, nema við hlið hennar.

Víð borðið, um kvðldið, sat Skúli víð hlið frúarinn-

ar, o^ Senorita við hlið greifans. Senorita var túlkurinn,

\
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og sagöi aö Skúli segði |>etta og hitt, sein við Atti i )>«nB

og )>ann svipinn. Skúli skildi fátt e«a ekkert at þvi, sotn

sagt var yflr l>orðuni, en hann l>ar sig lyrirmannlega oj.

svaraAi jaínan * islenjfku, |>egar á hann vnr yrt. Pd kom

paö fyrir, ad hann sagöi á spánversku: *Ég tkil ekki, Irú

min«, oK paö jatnvel, pegar irreiiinn ávarpaöi hann. Kn

Skúli hirti ekki um pað, hvort pessi orð vor! vel viöcin-

andi eða ckki; — alt. M'ni hnnn hugsaði uro, va'- að gjöra

eins og Senorita lialði sagt h'nuim: að leika sera bezt prúð-

an og glaðlegan, útlendan aðilsniann, þó hann á hinn bóg-

inn helði ckki allra ininstu hugmynd um, hvað sá leikur

ætti að pýða; enda stóð honum lijartanlega á sama um

pað. Hann sá að Senorita var ánœgð mcð framkomu

hans, og pað pótti honum mest um vert. En frú riaraba

gaf öllum hans hrcyílngum nákvœmar gœtur og hafði nldr-

ei augun af honum. Skúli tók ekki eflir pví, en Senoi-

ita sá pað og póttist vita, hvað frúnni bjó i huga. — Pxr

voru báðar að tefla, hvor á móti annari, og taflð var al-

variegt, mikilvœgt og flókið; en á taflborðinu voru nú ein-

ungis tvö peð, sem hœgt var að skika með og máta, og

pessi mikilvægu peð voru peir Skúli og Gamba greifl.

Pegar kvöldverði var lokið, gengu pau öll út í hinn

fagra aldingarð fyrir framan hðUina. Kvöldið var kyrt o«

blitt, himininn heiður og hreinn og tunglið hátt á lofti. í

skógargöngunum, sem lágu út og suður, var bjart eins og

um hádag; en fyrir norðan runnana, sem viða voru háir

og péttir, voru dimmir skuggar, sem teygðu sig yfir gang-

stigana, er lágu frá austri til vesturs.

Vrú Gamba og Skúli gengu samsiða, og pau Senorita

og greifinn hlið við hlið á eftir peim. Pau gengu fyrst

suður aðalstiginn, sem lá frá framdyrum hallarinnar. En

eftir stutta stund bcygðu pau Scnorita og greifinn inn í

dimm og pröng skógargðng, sem lágu au.lur garðinn. Frú



It3

(lamba lét sein hún yrdi |>ess ekki vör, en hélt áfram sud-

ur stiginn og Skúli með henni. Hún talaöi alt af við hann

á spánversku, og Skúli sagði alt af við og viö: »Ég skil

ekki, trú min«. En samt lét hún dœluna ganga.

Þau gcngu nú suöur að adalhliðinu, héldu þar aust-

ur með garðinum um hrið, en beygdu vonum bráöara

norður á við aftur. Hvergi sást til þeirra Senoritu og

greilans, og þótti Skúla |>að niesta kynlegt. Alt i einugekk

frú Gamba út af stignum og settist á bekk, sem var norð-

an undir þéttum runni, þar sem skugginn var svartastur.

Hún benti Skúla að koma á eftir sér og setjast á bekkinn

lijá sér. Og þad gjörði hann.

»Heyrðu, herra Skúlius«, sagði hún lágt og bliðlega,

og talaði nú á portúgölsku; nskilurðu ekki ofurlitið i pvi

inálí, sem ég tala nú við )>lg?«

»Jú, ofurlitið«, sagði Skúli og varð hverft við að

lieyra frúna ávarpa hann á portúgölsku. En hann varð

{)ess var um leið, að hann hafði hlaupið hér á sig með

pvi, að svara henni aftur á þvi máli. Og pað kom ofur-

litiö fát á hann, þvi hann vissi, að hann hafði nú ekki

jiætt þess, sem Senorita hafði beðið hann að varast mest

at öllu, og pað var, að láta nokkurn vita, að hann skildi

portúgölsku.

»6, hvað það gleður mig, að þú skilur ofurlitið i þvi

niáli!« sagði frúin, »þvi ég get talað það eins og móður-

inál mitt, enda eru Jœði málin náskyld. En að ég skyldi

eklii hugsa út 1 þaðfyr, að þú kynnir að skllja portúgölsku,

þvi alllr aðalsmenn skl^a flelri en eltt tunguraál«.

»En ég skil að eins ðrfá orð i portúgölsku«, svaraði

Skúli og varð þess var um leið, að hann var að gjöra

Yont verra með þvi, að tala svona mörg orð á hreinni

portúgölsku.

»Ó, þó þú skiljir ekki mlkið i þvi máli«, sagði frúin,

'!
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Dpá muntu skilja það, sem ég tala við þig, þvi ég skal velja

auðveldustu orðin. Ég heyri lika að pú getur talað oiur-

litið á portúgölsku, og pú ber orðin fram skýrt og vel, al-

veg eins og pú vœrír uppalinn i Portúgal, eða ðllu heldur

i Braziliu. Pú heflr ef til vill i hyggju, að ferðast utn

Braziliu pegar pú fer héðan?«

»Nei, frú min«, sagði Skúli.

»Þar má pó sjá margt, sem er markvert — einkumi

Rió de Janeiró«.

»Rétt er paðl« sagði Skúli.

»Ó, hvað pú talar fallega portúgölsku !« sagði frúin;

»og nú purfum við ekki framar á túlki að halda. Við get-

um talað saman um ýmislegt, án pess að nokkur haflhug-

mynd um pað. Er pað ekki gaman, að geta leikið svona

á heiminn, og verið pó saldaus eins og bðrn?«

»En ég tala svo sára-litið«, svaraði Skúli vand-

ræðalega.

»SIeppum pvi alveg«, sagði frúin. »En fyrst ég á

annað borð fór að minnast á heiminn, pá get ég ekki ann-

að en hugsað til pess, hvað hann er fuUur af hrekkjum og

undirferli. Heflrðu ekki tekið eftir pví, herra Skúlíus

hvað spillingin er á háu stigi i heiminum, og pó einkum

hjá okkur, hinu svokallaða aðalsfólki, sem eigum að vera

fyrírmynd annara, er sitja skör lægra i mannfélaginu?

Hefirðu ekki tekið eftir pvi? Og blöskrar pér ekki öll sú

mikla spilling?«

»Nú skil ég ekki, frú min«, svaraði Skúli.

»Ó, júl sagði frú Gamba; »pú skilur aðalpráðinn. En

segðu mér i trúnaði, herra Skúlius, flnst pér nú ekki að

pessi svo-nefnda siðfágun og hæverska, sem við heldi-a

fólkið berum utan á okkur, vera blátt áfram kápa til að

hylja syndir og löstu? Pegar pessari glitkápu er svift

burtu, sem oft vill verða, hvað gefur pá á að lita? Ekkert
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nema sár, kaun, benjar og þrota hins gjörspilta þjóðlik-

ama! Og langspiltustu partar þess likama eru fœturnir og

liöfuðid. Hefirðu ekki, til dæmís, tekið eflir þvi, að of-

drykkjumaðurinn er oflast annaðhvort nautheimskur eða

stórgáfaður, og að flestir þeirra, sem orðið hafa uppvisir

að siðspiUingu, hafa staðið annaðhvort mjðg lágt eða

fremur hátt i mannfélags-stiganum. Miðlungs-mennirnir

eru vafalaust hófsamastír og halda ástriðum sinum bezt í

skeQum; ofnautn áfengra drykkja á sér siður stað hjá

þeim. En pað er samt fleira en vinið, sem getur gjört

menn drukna. Og eitt af pvi er ástin. Hún er sterkasta

aílið i heiminum, og leiðir margt ilt af sér; en verst fer

hún þó með heimskíngjannoggáfamanninn,þvi heimskingj<

ann lætur hún sjá ofsjónir, en gáfumanninn gjörir hún
blindan. Ertu mér ekki samdóma um það, herra Skúlius?«

»Eg skil þig ekki almennilega, frú min«, sagði Skúli.

»Ó, jú, þú skilur aðalinntakið«, sagði frú Gamba.

i þessu komu þau greifinn og Senorita austan stig-

inn. Greifinn hafði handlegginn um mittið á Senoritu, og

var að tala við hana i hálfum hljóðum. Þau gengu fram

hjá, án þess að taka eftir þeim Skúla og frú Gamba, sem
sátu þar sem skugginn var svartastur.

Frú Gamba greip um aðra höndina á Skúla og laut

að honum, þegar hin voru komin spðlkorn vestur fyrir

runninn.

»Þarna geturðu séð, hvað áfengi ástarinnar er kröft-

ugt«, sagði hún lágt, »þar sem hún gjðrir greifann, gamlan

manninn, að blindum vítfirring«.

Höndin á Skúla kiptist ofurlitið til um leið og hún
sagði þetta.

»Já, nú skilur þú mig«, sagðí frú Gamba og tók fast-

ara um höndina á Skúla. »Ég veit að þú heiir svo glögt

auga, að þú sér, hvað frú Cervera er að gjöra. Hún heflr

^ii
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verið að teyna að ná hjarta niannsins mins frá mér, og

henni heílr tekist það býsna auðveldlega. — Hún Icemur

til min landflótta frá Spáni og hiður mig ásjár. Ég rétti

henni hönd gestristninnar, telc hana i hús mítt og syni

henni eínlæga vináttu. Og þetta eru svo launin. Finst þcr

nú að breytni hennar sé sambodin göfugu hjarta?((

»Eg á svo örðugt med að slcilja, frú min«, sagði Skúli.

»Nei, pú skilur merginn málsins«, sagði frú Gamba;

»en segðu mér nú i trúnaði, hvaða álit þú heflr á frú C-er-

vera. I»ú þekkir hana ofurlitið, þvi pið kyntust á leiöinni

yflr haflð; — svo mikið heflr hún sagt mér — og það var

hún, sem lét mig vita (pó seint vœri) að þú vœrir hér í

borginni. I>>'kir þér hún ekki frið og aðlaðandi?«

»Jú, heldur það«, sagði Skúli

»Ó, þetta sagðirðu á fallegri portúgölskun, sagði frú

Gamba og tók enn fastara i höndina á Skúla; »við föriim

nú ðgn að skilja hvort annað. En viltu nú ekk hjálpa

mér til að ná aflur hjarta vesalings mannsins minK i:r

járngreipum þessarar vanþakklátu konu?«

»En hvernig get ég hjálpað þér i þeim sökum?«

sagði Skúli.

»Ó, hvað þú sagðir þetta fallega!« sagði trú Gamba;

»þú talar portúgölsku eins og maður, sem er fæddur og

uppalinn i Lissabon. En þú vilt vita, hvernig þú gætir

hjálpað mér i þessum vandræðura minum? O, það er

næsta auðvelt! Hjarta mannsins mins næ ég strax aftiir,

þegar ég get vakið hjá honum afbrf'ðisemi. Pað er eina

meðalið, sem dugar i slikum tilfellum; — ,likt læknar

likt', segja smáskamta-lœknarnir. Et ég læt greifann sjá, að

niér litist eins vel á þig, sem honum á frú Cervera, pá

grunar mig að honum snúist hugur, og að hann átti sig.

En auðvitað verður þú um leið að láta hann sjá, að þér

sé það ekki móti skapi, að vera sem oftast á tali við mig.

I í
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— Má ég þá treysta á pig, hvaö |)etta snertir? Og viltu

koma hingað iðulega, meðan pú dvelur hér i borginni?«

»Pad vil ég reyna«, svaraði Skúli.

»Ó, hvaö ég er þér pakklát!« sagöi frú Gamba. »Nú

veit ég, að viö skiljum hvort annað til hlitar. Hér cr

hönd min og ævarandi vinátta. En nú skuluni við fara

héðan, þvi ég sé að þau hafa snúið við og steina hingaðn-

Skðmmu siðar gengu þau öll saman inn i hðllina og

settust að te-drykkju, og var frú Gamba þá sérlega stima-

mjúk við Skúla, en hún forðaðist samt að ávarpa hann á

portúgölsku. Nokkru eftir raiðnættið var svo ekið með
hann heim að gistihúsinn, og gaf frú Gamba honum blóm-

knapp að skilnaði, og nældi hann á barm hans, svo pau

greiflnn og Senorita sáu.

Skúli var nú um tima daglegur gestur i Gamba-hðll-

inni. Hann var sóttur á hverjum degi um nónbilið, og svo

var ekið með hann heim aftur nokkru eftir miðnættið.

Frú Gamba vai alt A að verða meir og meir aðlaðandi i

augum hans, og hún reyndi á allar lundir til að sýna hon-

um, að hún væri einlæg vinkona hans. En það þótti hon-

um kynlegast, að þvi oflar sem hann kom þar i hðllina,

þvi sjaldnar sá hann greifanvi og Senoritu — ogsumkvðld
sá hann þau alls ekki. Frú Gamba sagði að Senorita væri

alt af að niála mynd af greifanum, að verkstofan hennar

væri i bókhlöðu hallarinnar, og að þau sætu þar jafnan

qórar stundir á dag. Myndin átti að vera fuUgjör fyriraf-

inæli greiíans, en það var snemma i maímánuði. Stund-

um sagði frú o þau greifinn og Senorita væru i leik-

húsinu, eða að þau hefðu ekið út i lystigarð borgarinnar;

og hún bað Skúla að bera engar áhyggjur þeirrq vegna.

»Þér má liggja i léttu rúmi, hvort greiíinn er hér eða

t)ar«, sagði frú Gamba oft og einatt við Skúla; »og vist er

frú Cervera þér ekkert vandabundin, svo þig má gilda
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einu, hvort hún lokar sig inni i bólthlödunni með greifan-

um, eda hún e)(ur með honum út i Ai//iit:rd-gardinn«.

En Sliúla lá það eldii i léttu rúmi, þó hann reyndi

til aö láta e^lcert á þvi bera. Honum t>ótti háttalag Scn-

oritu nœsta Iiynlegt, og hann fór að verða mjög órólegur.

Það var eina nótt, að Sliúli fór venju fremur seint

heim i gistihúsið, þvi frú Gamba hafði verið ad lcenna

honum aö spila peninga-spil, sem honum hafði gengið mjög

tregt að læra. Það lá hálf-illa á honum þessa nótt, pvi

bœði hafði honum leiðst spilið, og svo hafði hann elcki

séð Senoritu alt kvöldið. En pegar hann kom i herbergiö

sitt i gistihúsinu, pá var Senorita par fyrir, og var að sjá

mjðg hnuggin og þreytuleg.

»Nú hðfum við stuttan tima til að tala saman«, sa(«di

hún, »pvi það er komið undir dag, og ég verð að vera

komin i herbergið mitt, 4ður en fer að birta. En paö er

mjög áriðandi, sem ég ætla að tala við pig. Og pú verður

að muna að bregða ekki út af pvi, sem ég ælla að biðja

pig að framkvæma«.

»Ég vil reyna að muna pað«, sagði Skúli; »eða hefi

ég ekki hingað til gjört alt, sem pú hefir lagt fyrir mig?«

»Jú, pað viðurkenni ég — og er pér pakklát fyrir pað

— að pú weflr gjðrt, eins og ég hefl lagt fyrir pig, og el<ki

breytt út af i neinu, nema einu atriði«.

»0g livað er pað?«

wPú heflr látið frú Gamba veiða pig. Eða raeð öðr-

um orðum: Pú heflr látið hana komast að pvi, að púskil

ur portúgðlsku. En ég segi pað ekki pér til ámælis, pvi

hún er svo slæg og leikin i ýmsum hrekkjabrögðum, að

fáir sjá við henni«.

»En heflr petta á nokkurn hátt gjört pér óhag?«

»Já, mjög n ':inn«, sagði Senorita, »pvi pað hefir

vakið pann grun hjá frú Gamba, að við munum vera njósn-
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arar frá Braziliu, en úr þeirri átt er lienni ills von, og það

eldci að ástœðulausu. Þessi grunnur hennar er nú þegar

orðinn svo sterlcur, ad það er ai eg óvist að ég komi fyr-

irætlunum minum fram — og get jafnvel eklci sloppið úr

tiöndum hennar — nema þér takist að framkvæma það
fljótt og vel, sem ég legg nú fyrir þig«.

»0g hvað er það?«

»Það er þá fyrst, að pú verður að fara strax i fyrra-

málið austur til La Plata, og flytja allan farangur okkar

nieð þér, að undantekinni kistunni, sem é^ hefl hjá mér
yíir i Gamba-hðllinni — sú kista kemst að Iikindum aldreí

aftur til B izilíu, en svo er það litil! skaði, þvi i henni er

fátt fémæ' í nr. 142, i þessari götu, býr ðkumaður, seni

skílur portúgðlsku. Hann skaltu biðja að flytja þig til La
Plata. Eg hefl þegar talað við hann, og hann mun reynast

þér vel. Hann heitir Bassinó. í La Plata skaltu kaupa
róðrarbát, svo stóran, að hann geti borið okkur og far-

angur okkar yflr fljótið. Berðu því nœst farangurinn í

bátinn og festu hann við bryggjuna, sem við lentum við

um daginn, og bið þú umsjónarmann bryggjunnar að hafa

gát á þvi, að honum verði ekki stolið; og legðu gullpening

i lófa hans. í*á verður báturinn vis, og við hendina, hve
nær sem við þurfun á að halda. Þegar þessu starfl er lokið

keraurðu hingað aflur eins fljótt og þú getur, og færð

Bassinó til að kaupa fyrir okkur tvo góða reiðhesta, og
biður hann að geyma þá i hesthúsinu sinu, þangað til við

þurfum þeirra við. Reyndar veit hann nú þegar, hvað
hann á að gjöra, þvi ég hefl talað um þetta itarlega við

hann og borgað honum fyrirhöfn sina fyrirfram. Er þú
veröur að vita upp á hár, hvar hestarnir, sem við kat am,
slanda i hestúsinu hans, svo við getum gengið þar inn og
tekið réttu hestana, þó um hánótt sé. Og ðUu þessu verð-

urðu að vera búinn að koma i verk fyrir næsta miðviku-
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dagskvöld, annars er alt ónýtt. En á midvikudagskvöldið

skaltu biðja frú Gamba að veita þér þann heiður, að fara

med I)ér i leikhúsid, þvi p& k að leika »Hamlet« crtir

Shakespcare. Þií segir henni, að þig langi til að sjá þcnnnn

leik (pó þú skiljir ekki orðin), af þvi þú hafir séð hann

áður leikinn i föðurlandi þinu, og svo fœri leikurinn fram

að mestu á Norðurlðndum (Danmðrk). Það er áriðandi,

að þú fáir hana til að fara með þér i leikhúsið, eða eitt-

hvað frá hðllinni, petta kvöld, pvl meðan pið verðið burtu

tek ég annan hestinn okkar i hesthúsi Basslnós og rið um

nóttina til La Plata. En pegar pú crt búinn að fylgja Irú

Gumba heim frá leikhúsinu, pá fer pú undir eins pangnð,

sem Basslnó býr, tekur hinn hestinn og riður alt hvað

aftekur, pangað til pú kemur á bryggjuna, par sem bátur-

inn er geymdur. Par verð ég fyrir, en Basslnó hirðir

hestana — ég gef honum pá að skilnaði, ef alt gengur vcl.

Hann verður kominn löngu á undan okkur til La Plata,

svo engan gruni eflir á, að hann hafi verið i vitorði mcð

okkur. En trú pii mér til pess, að pað verður hreyfinf,'

á vildarmðnnum frúarinnar og Iðgregluliðinu hérna i Buenos

Aires fyrslu dagana eftir að við förum, og allar klær verða

hafðar úti til að ná okkur. Við verðum aldrei óhult, lyr

en við erum komin aftur heim til Rió«.

»En fari nú svo að frú Gamba vilji ekki koma mcð

nicr i leikhúsið, eða fara neitt annað með mér, pað kvöld«,

sagði Skúli; »hvað pá?«

»Pá verður pú að fá hana til að spila við pig i-en-

inga-spil fram til miðnættis*.

»En af hverju parf burtför okkar að vera bundin við

miðvikudagskvöld?« sagði Skúli.

»l»að kemur til af pvi«, sagði Senorila, »að á fimtu-

daginn verður frú Garaba búin að fá nýjan gest, en pað er

Sólanó López frá Asuncion í Paraguay, vinur hennar og
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Iræncli, einhver sá versti og slœgasti maður. netn nú cr

uppl. Rflir að hann cr koniinn, get ég ekl(i koniið þvi

til leiðar, sem ég lofaði frœnda minum að reyna ad fram-

kværaa. — Já, pcgar Sólanó López verdur kominn, heflr

frú Gambá enga ástœðu framar til að óttast mig, þvi hún
afhcndir honum p& undir eins pann hlut, scm ég vil út

af liflnu ná frá henni, og þá höfum við farið hingað cr-

indislcysu. Eg get sannfært þig um það, að dragist burt-

för okkar þangað til að López cr kominn, pá muntu komast

að raun um, að frú (iamba er i insta eðli sinu hjartalaus

norn. Hún sýnir okkur hæversku og bliðu aðeins af þvi,

að hún óttast okkur og vill halda okkur hjá sér þangað til

Lópcz er koroinn; cn i raun og veru hatar hún okkur og

fjTÍrlitur, og mun rcyna að vinna okkur — cinkum mér
— alt það mein, scm hún getur. En greiflnn cr mjög ein-

ialdur maður, og frá hans hcndi cr ckkcrt að óttast. Frú
(lamba cr seinni kona hans. Pað var mctorðagirnd hennar

og auðæfl hans, en ekki ást, scm kom hcnni til að eiga

hann. Sjálf er hún af alpýðutólki komin, og var um nokkur

ár leikkona i Madrid á Spáni. — Ég skal siðar segja þér

meira um pes.«- konu; cn nú verð ég að fara. Að likindum

tölum við e*

'

saman, fyr en í La Plata«.

Hún . K Skúla alla þá peninga, sem hún hafði

afgangs, og nonum að taka af pcim, pað scm hann
nauðsynlega þyrfli. Svo kvaddi hún hann og fór.

Daginn eftir fann Skúli Bassinó, sem var litill maður
vexti og hvatskeytlegur. Hann haföi þrjá ökuircnn i pjón-

uslu sinni, átti stórt hesthús og marga hesta, og var vafa-

laust stórcfnaður maður. Hann tók Skúla vcl, og flutti

hann og farangur hans til La Plata; par kcyptu peir litinn

róörarbát. og komu honum í geymslu, par sem Senorita

hafði tiltekið. Að pví búnu héldu peír aftur til borgarinn-

ar. Bassinó keypti svo tvo cldQöruga Patagóniuhesta fyrir

•Mi:
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Skúla, fór með þá heim i hesthús sitt og batt þá vid stall-

inn, aem var nœstur dyrununi. Þegar öUu |>essu var lokid,

var lcomiö fram yflr hádegi á midvilcudaginn. Bassinó la^ði

þá anur á stnö til La Piata, en Slcúli fór yflr til Gaml>a-

hallariniiar. En þegar hnnn kom pangað, sagðist frúin Kld

geta talaö við hann |>á i svipinn, og bað hann þvi, aö koma

aftur um klukkan áttn til sin um kvöldið.

Um klukkan niu kom Skúli þangað aftur. Frú Gambn

tók honum med miklum fögnuði og lék við hvern .sinn

flngur.

»Hvar heflrðu veriö allan |>ennan tima? sagði hún.

»Ég fór i gœrmorgun til La Plata, og kom aftur i da({«,

sagði Skúli.

»Alt af fer I>ér fram að tala portúgölskul En með

leyfl, hvaða erindi varstu ad reka i La Plata? Þú ert pó

ekki að hugsa um að yflrgeta okkur?«

»Ég var að lita eftir kistum, sem ég á par«.

»En hvarer pjónninn pinn?« sagði frú Gamla gletn-

islega; »er hann nú strokinn frá pér?«

»Hann liggur veikur i La Plata«, sagði Skúli, o;; það

kom dálitið fát á hann um leið. Hann fann ad honiim lét

ekki vel að segja ósatt, en hann var nauðbeygAur til pess nú.

»Aumingia maðurinnU sagdi frú Gamba og settí n

sig raunasvip; »hann deyr ad likindum. En á ég ekki að

senda lœkninn minn til hans?«

»Nei, pakka pér fyrir, frú Gamba«, sagdi Skúli vand-,

rœðalega; hann er ekki neitt hættulega veikur«.

»Svona erum við, aðalsfólkið, æflnlega harðbrj ósta«

sagði frú Gamba; »við höfum aldrei lært að finna til með

pjónunum okkar«.

))Nú vil ég biðja pig, frú Gamba, að veita mér þann

heiður, að fara með mér i kvðld i leikhúsið, pó nokkuð



tramordiA sé*, sngAI Skúli; »|>vi þar verAur »Hanilet« leik-

ion; en |»aA er leikur, sem ég hefl miklar mætur i«.

»Ó, hvaA pú talar d&iamlega vel portúgðlsku, herra

Skúliusld sagAi frú Gamba. »AA visu hefAi portúgalskur

aðalsmaAur orAaA |>etta d&litið ðAruvisi, en alþýAumaAur

fr& Brasiliu hefAi ðefaA sagt |>ad i liVan hitt og þú. — En

nú verA ég aA segja pér, aA mér þykir ósköp og skelflng

fyrir, að geta ekki orAiA viA þessum tilmœlum pinnm i

Itvöld, og er ég pér pó hjartanlega pakklit fyrir pann heiA-

ur, sem pú vilt sýna mér. En svo stendur i, aA ég hefl

fengið gððan og kœrkominn gest, sem ég mi ekki yflrgefa

i kvöld. Hann dvelur hér að eins i nðtt, og ég parf margt við

hann að rœða. En hvað er ég að hugsa? Ég verð endi-

lega að kynna pig gestinum minum«.

Hún gekk inn i næsta herbergi og kom að vðrmu

spori aftur, og með henni maður, sem var i einkennisbún-

ingi, og bar sverð við hlið og hafði spora i hælum. Hann

var jötunn að vexti — herðamikill, bringubreiður og hils-

dígur — dökkur i brún og bri og ekki verulega ófriður

sýnum, en andiitið bar pó vott um takmarkalausa drotn-

unargirni og sjilfselsku, og óhemjulegar, dýrslegar istriður.

Cg i augunum var næ m voðalegur glampi, sem lýsti

sigrandi einbeitni og m.^.i mann i tigrisdýr i veiðihug.

Og pessi maður var herra López, frændi frú Gamba
og maðurinn, sem Senorita hafði getið umviðSkúla; herra

López, sem fium irum siðar varð forseti i Paraguay-lýðveld-

inu, og ætlaði sér að verða keisari yfir hilfri Suður-Ameriku,

og lét i pvi skyni gjðra sér dýra kórónu i Paris; herra

López, sem kom Paraguay i margra ira ófrið við Braziliu

og önnur nigranna riki, og teypti pjóð sinni i eymd og

niðurlægingu, og eyddi fé ríkisins i óhóíl og svalli: herra

López sem lét unga drengi og gan almenni — og jafnvel

lconur — bera vopn i blóðugum bardögum, herra López,

MAGNÚS J. BJARNASON BraziUufararnir. 13
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nem lét húAitrýKia módttr tlna og varpa nystur tinni i

fangeUi, en lét glAra i^álfúm lér veglegt grafhýii, er itanda

akyldi aem ógleymanlegur mlnniavaröi han. um ókomnar

•Idlr, (en hann var aA loknm myrtur og dysJaAur, oggraf-

hýalA g|Art aA hestháai); herra Sólanó Lópea, aem Paraguay-

búar minnaat Jafnan meA hrylUngi og aegja aA veriA liaA

hinn verati harAstJóri, er uppl hafl veríA, — Jaftavel vcrri

en ajilfkir Neró.

Þetta var maAurínn, sem nú var gestur frú Gamba.

»Fr«ndi minnt, sagAi írú Gamba, »petta er maAurinn,

sem ég gat um viA pig áAan. Hann kallar slg Skálius og

segist vera barón, aettaAur at NorAurlAndum. — Og pessi

maAur er hann herra Sólanó López tri Paraguay*. (Hún

sagAi siAarí setninguna viA Skúla). »Ég veit aA piA haflð

báAlr gott af pvi aA kynnast*. (Hún sagAi petta á portú-

gAlsku).

Peir Skúli og López tókust i hendur. Og López virti

Skúla fyrír eér nokkra stund og hnyklaAi brynnar, eins og

honum geAjaAist ekki aA pvi, hvaA Skúli var stór og krafla-

legur. Frú Gamba leit i pi á vixl, og beit i vörína. Hún

var vist i vafa um paA, hvor maAurínn vœrí vðxtulegri.

»Ég vil kynnast pér, herra barón«, sagAi Lópe/ á

portúgðlsku; »og ef pú vilt fara með mér til Paraguay, pá

skal ég helia pig hitt, pvi ég tek par briðum við aeðstu

vðldum«.

»Ji, i paA mittu reiða pig, herra Skúlius«, sagði frú

Gamba, »að herra López mun standa við orð sin, ef pú fer

með honum til Paraguay-

Skúli pakkaði herra López íyrir boðið, en kvnðst

ekki geta pegið pað sökum pess, að hann yrði briðuni ad

snúa iieim aftur, en œtlaði pó iður að ferðast litið eitt

meira um Argentinu.
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»Þið verðnr þá svo að vera«, sagði Lóp«z; »en vlð

v<^rðum endilega að kynnast betur*.

»En nú verð ég að lcynna þig henni IrA Cervera^

trtendi mlnn«, lagði fHk Gamba litlu siðar; »og ég vil blðja

herra SkúUus að afsaka það, |»ó vlð verðum nú oð yflrgefa

hsnn og bjóða honun góða nótt, svona snemma. .n viA
sjáumst öU aftur annað kvöld, vona ég«.

Skúll sá að þau vlldu endllega losast vlð hann, og
lcvaddi þvl þan og fór. En honum I>óttl það samt ilt. að
þurfa að fara svona snemma, þvi Senorlta hafðl lagt rlkt

i viö hann, að teQa sem lengst fyrlr frúnnl |>etta kvöld

;

en Senorita hafðl lika ekkl búlst y>c komu Lópezar fyr en
daginn efiir.

Skúli gekk nú yflr að hesthúsl Basslnós. Báðir hest-

amir, sem hann hafði keypt um daginn, stóðn par söðlaðir

við stall, og sá hann strax að Senorita vw ekkl lögð at

stad;og hugsaði hann sér pvl að biða parpangað til hún kœml,
Það var komið fram yflr dagsetur. Útl var hvast og

svplt, og tunglið óð i skýjum, svo at og til var al-dimt.

Þessi nótt var pvi að mörgu leyti hin ákjósanlegasta fyrlr

|>au Skúla og Senóritu tíl pess að komast burtu úr borginnl.

Þegar SkúU hafði beðið um stund i hesthúsinu, kom
Senorita; og hafdi hún dök.'ca kápu yflr sér.

»Leiddu út hestana«, sagði hún i Ik^Lr^ hljóðiii:

•vid verðum að leggja strax af stað, og rlða . . stur til La
Plata eins hart og hestarnir geta farið. Okkur verður á-

reiðanlega veitt eflirför innan litiUar stundar, pvi að lik-

icduni er frú Gamba nú pegar búin að fá vitnesku um, að

ég sé farin úr húsinn hennar með pann hlut, sem hún og
Sólanó López mundu sizt af öllu vílja missa. Þessi hlutur

er nii hér i barmi mlnum. !>að er ofurlitið skjal, en afar-

áriðancii, sem frú Gamba stal i Rió de Janeiró i haust. —

13*
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En förum nú, þvl llf okkar er i veði, el viö verðum gripin

innan landamæra Argentinu«.

Svo stigu þau á bak og riðu af stað austur La Plala-

veginn. l»au létu hestana fara á harða stökki, strax og pau

voru komin út úr borginni; en brátt kom paö i Ijós að

hestarnir voru ekki eins úthaldsgóðir og pttir höfðu verið

sagðir. Og varla voru pau komin á miðja leið, þegar

hrossið, sem Skúli sat á, fór að dragast ðgn aftur úr, hægðu

þau pá ferðinni um stund og létu hestana kasta mæðinni.

En pá heyrðu pau alt i einu hófadyn skamt fyrir vestan.

xÞetta eru pjónar frú Gamba, sem nú koma á eftir

okkurt, sagði Senorita; »og peir hafa auðsjáanlega fljótari

hesta en við«.

Pau slóu nú i hestana og létu pá fara alt hvað peir

komust. Eftir nokkra stund, pegar ský dró frá tunglinu

leit Senorita aftur.

»Ég sé tvo riðandi á eftir okkur«, sagði hún; ))og

peir draga okkur óðum uppi«.

»Ekki hræðist ég tvo menn«, sagði Skúli og sló i

hestinn, en hesturinn fór ekkert harðara fyrir pað.

»En þó ég sjái ekki nema tvo menn, er eins vist að

peir séu tiu, sem sendir eru á eftir okkur«, sagði Senorita.

Nokkru siðar hnaut hesturinn hennar, rétt i pví að

pau voru að fara fram hjá litlum runni, sem stóð skamt

frá veginum. Og um leið dró stórt, svart ský fyrir tunglið.

Senorita stökk af baki og bað Skúla að gjöra eins.

»Við skulum teyma hestana á bak við runninn parna«,

sagði hún, »og vita, hvort mennirnir halda ekki fram hjá«.

En varla var hún búinn að sleppa siðasta orðinu,

pegar kallað var meö prumandi rödd:

»Ef pið farið eitt einasta spor út af veginum, pá læt

é({ skotið riða!«

Pau heyrðu glögt að pað var Sólanó López, sera tal-
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aði. I sama bili reið hann fram á Sliúla, stökk ai baki og

dró sverð sitt úr sliðrum. Maðurinn, sem með honum var,

kom fáuin augnablikum siðar og nam staðar við hlið hans.

Hann var tremur litill vexti og unglingslegur.

vHaltu i hestana, Júan, og láttu ekki konuna sleppa«r,

sagði López við manninn, sem með honum var; »ég ætla

sjálfur að sjá um fantinn*.

Júan tók nú taumana á hestunum og gekk þangað

sem Senorita stóð.

)»Ég býð pér nú tvo kosti, herra Skúlius«, sagði Ló-

pez; »annad hvort að láta strax af hendi skjal pað, sem

konan stal úr svefnherbergi frú Gamba i kvöld, eða þá að

berjast við mig«.

»En vilji hann hvorugan þann kost Þiggja«, sagðí

Senorita, »hvað Þá?«

»Þá tefjum við hér fyrir ykkur, þangað til menn
minir koma og setja ykkur i járn og flytja ykkur attur til

borgarinnar«, sagði López; »en hvort ykkar geymir skjalið?«

ttÞað fær þú að vita, þegar við erum komin á vald

þitt((, sagði Senorita.

»En þið eruð nú þegar á minu valdi«.

»Nei, herra López, láttu þér ekki detta neitt slikt i

hug«.] sagði Senorita, »þvi við getum en þá boðið þér

byrginn«.

»Hvernig þá?« sagði López.

»Herra Skúlius er fús til að heyja einvigi við þig,

svo framt að þú Ijáir honum vopn«.

»Hann verður sjálfur að sjá sér fyrir þvi«.

»En hann hefir ekki önnur vopn en tómar hendurn-

ar, og með þeim vill hann berjast við þig«.

»Berjist hann þá með þeim«.

»Vertu þá svo mikill drengur að leggja frá þér sverdið«

»Heldarðu að ég sé óviti?« .
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»Nei, en ég hélt að þér þœtti minkun i þvi, að berj-

ast med sverði við vopnlausan mann<.

nRándýrið i skóginum hefir ekkert vopn, nema klærnar

og tennurnar, og þó þykir ekki veidimannínum nein mink-

un að þvi, að ráðast á pað með byssunnic.

»Þetta er léleg samliking, berra López«, sagði Senorita,

»en viltu ekki leggja frá pér vopnið og reyna svo við herra

Skúlius?«

»Viljið pér láta af hendi skjalið?« sagði López.

»Nei, ekki að svo stðddu«, sagði Senorita.

»Þá skal ég, svo sannarlega sem ég lífl, kljúfa penna

mannhund i herðar niður með pessu sverði en taka pig fasta

og ég niun halda virðingu minni alveg óskertri eftir sem

áður«. Og um leið reiddi López sverðið til höggs.

»Hlauptu i fangið á honum, og láttu hann ekkí koma

sverðinu við!« hrópaði Senorita.

Skúli heyrði og skildi. Hann slepti tauminutn á hest-

inum og vatt sér til hliðar undan högginu, en blóðreQllinn

á sverðinu snerti vinstri vangann á honum og veitti hon-

um all-mikinn áverka. En um leið stökk hann fram eins

og pardusdýr i vigahug, hljóp undir López og tók hann

hryggspennu. López slepti pá sverðinu og tók á móti. —
Viðureign þeirra var bæði ógurleg og langvinn, pví menn-

irnir voru jafnokar að harðfengí og allri karlmennsku.

Brátt barst leikurinn út af veginum. Þar var jarðvegurinn

ósléttur og grýttur, og pvi hættulegra að eigast par við.

En peir hirtu ekki um pað. Spánverjinn og íslendingurínn

preyttu penna ófagra leik upp á lif og dauða, og lengi var

næsta tvisýnt um, hvor vinna mundi.

Júan fór nú ekki að litast á blikuna; honum pótti

húsbónda sinum ganga seinlega að fella Skúla, og varð

pess var, að hann tók að mæðast; hann vildi pvi hlaupa

til og veita honum fylgi. En þegar Senoríta sá, hvað hana
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ætlaði sér, dró hún skyndilega marghleypu úr barmi sinum

og hélt henni við ennið á Júan.

Júan varð bilt við og ætlaði að gripa tii marghleypu,

sem hélcli við belti hans.

»Réttu upp hægri höndina«, sagði Senorita einbeitnis<

lega, »ella liggurðu dauður á næsta augnablikilc

Júan þóttist vita, að henni væri full alvara. Hann hóf

því upp hœgri hðnd sina, en með hinni vinstri hélt hann

i taumana á hestunum. En jafnskjótt og hann rétti upp

höndina, þreif Senorita með vinstri hendinni marghleypuna

úr belti hans og stakk henni i barm sinn.

Nokkru siðar sá Senorita að þeir López og Skúli duttu.

»HjáIptc hrópaði López; »Júan, hjálpaðu mért«

Á því vissi Senorita að Skúli hafði yíirhöndina. Hún
lét höndina, sem hélt spentri marghleypunni, siga ofurlitið

niður og til hliðar, og um leíð reið af skotið og fór i

gegn um aflvððvann á hægrí upphandleggnum á Júan.

Hann lét handlegginn siga niður, tók um sárið með hinni

hendinní og stökk aftur á bak.

En af Skúla og López er það að segja, að þegar peir

duttu, var López undir og lenti með höfuðið á steini, og

um leið sló Skúli hann högg mikið á milli augnanna, svo

hann féll i rot En pað varð samt elcki baní hans, því

hann átti eftir að verða forseti i Paraguay — átti eftír að

vinna mörg hryðjuverk og verða mðrgum manni að bana.

Skúli stóð upp og var þrekaður mjðg og blóðugur á

andlitinu. Senorita gekk til hans, gætti að sárinu og bati

klút um það. Hún sló svo i hesta þeirra Lópezar og Júans.

Þeir þutu á harða stökkí vestur veginn og hurfu á svipstundu.

»Nú verður þeim erfiðari eftir-reidin«, sagði Senorita;

»en höldum nú aftur af stað, áður en fleiri af óvinum

okkar koma«.

Þau stigu siðan á bak hestunum og héldu austur

M
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veginn. En um leið og þau voru að leggja af stað, bírti

á ný af tunglinu, og sáu þau að López var risinn upp vid

olnI>oga, en að Júan sat á steini skamt frá honum. Þau

þóttust lika heyra hófadyn mikinn fyrir vestan. Og litlu

sidar var skotið á eftir þeim.

»Mér sást yflr, að taka ekki marghleypuna hans

Lópezar«, sagdi Senorita; en það sakar þó ekki, pvi hann

nœr okkur ekki héðan af«.

Þau riðu nú alt hvað aflók og léttu ekki ferðum, fyr

en þau komu á bryggjuna i La Plata. Þar var Bassinó

fyrir. Hann tók vid hestunum og hvarf út i náttmyrkrið.

En pau hlupu i bátinn, skáru á festina og reru út á fljótid.

En það mátti samt ekki seinna vera, þvi i sömu andránni

komu nokkrir menn riðandi að vestan, og námu staðar

iyrir framan lögreglustöðvar bæjarins. — Þau póttust vita,

að það væru menn Lópezar, og hann ef tilvill sjálfur med

þeim.

Um morgunin voru þau komin langt út á fljótið. Þá

náðu þau i skip, sem flutti þau til borgarinnar Montevideó

i Úruguay. En vist heflr López sárnað það ekki litið, peg-

ar hann fékk að vita að einmitt þetta skip skyldi verða til

að flytja þau yfir Plata-fljótið, þvi þetta var eitt af hans

skipum, og skipstjórinn vinur hans og náfrændi.

í Montevideó dvðldu þau aðeins einn sólarhring, og

fékk Skúli þar ungan læknir til að sauma saman skurdinn

á kinninni, komu þau sér svo á skip, er ætlaði til Portó

Algeri, sem er syðsta stórborgin i Braziliu. Par ætluðn

þau að dvelja nokkra daga, þvi móðir Senoritu og stjúpi

(herra Gonsavó, litli maðurinn með gula andlitið) bjuggu

þar nú. En þau voru lengi að komast þangað, sökutn ó-

hagstæðra vinda og stórsjóa. Lá einu sinni mjög nærri,

að skipið hrekti á grynningar og færist.

En þegar þau loksins stigu á land i Portó Algeri, og
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þóttust vera úr allri hættu, voru þau tekin föst og varpad

i fangelsi. Þvi lögreglan þar var nýbúin að fá nálcvœma

lýsing á þeim frá lögreglustjóranum i Montevideó, og hún
bedin ad taka þau fðst og senda þau suður aftur hið skjót-

asta. Og það fylgdí með, að Skúli vœri norskurstórglæpa-

maður, sem stolið hefði mikilsverðu skjali frá stjórninni i

Argentinu. En nafna þeirra var ekki getíð.

Þau sátu tvo daga i fangelsinu, og þóttist Skúli þar

mjög hart leikinn, þvi hann var látinn sitja i járnum. En
þegar lögregludómarinn loksins fékst til að yflrheyra þau,

rétti Senorita honum skjal, með innsigli keisarans á og bað
hann að lesa. Hann var ekki fyr búinn að lesa skjalið, en

hann skipaði að láta þau laus, og lét gremju sína i Ijósi

yfir þvi, að þau skyldu nokkurntiraa hafa verið tekið föst;

en hann lét ekki uppskátt, hvað á skjalinu stóð.

Eftir að hafa dvalið nokkra daga hjá herra Gonsalvó,

stjúpa Senoritu, héldu þau áfram til Rió de Janeiró, og
komu þangað seint i maimánuði. Þá sat keisarinn þar með hirð

sinni i San Christóvadó-höliinni, og fóru þau þvi strax á

fund herra Sólernós, og fagnaði hahn þeim vel og varð
mjög feginn, þegar Senoríta fékk honum skjalið, sem stolið

haföi verið frá honum haustið fyrir. Hann sagði Skúla að

þetta starf hans i þarfir rikisins yrði svo vel launað, að
hann gæti lifað það sem eftir væri æfinnar, án þess að
Þjóna öðrum. Og hann þakkaði Skúla með mörgum fögr-

um oröum fyrir að hafa leyst þetta verk svona vel af hendi.

»0g hve nær sem þú vilt biðja keisarann einhvers«,

sagði Sólernó, »þá skal ég glaður tala þinu máli. Og varla

mun það, sem þú biður hann um i fyrsta sinni, vera þess

eðlis, að hann ekki veiti það«.

Svo sat herra Sólernó all-lengi á eintali við frænku
sina. Og þegar þvi var lokið sagði hann við Skúla:

»Samkvæmt ósk frænku minnar læt ég þig vita, að
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ég er, sem stendur Qárhaldsmaður hennar. En þann dag

sem hún giftir sig, afhendi ég manninum hennar allar þœr

eignir, sem hún tólc i arf eftir fðður sinn«.

Lesarinn getur ef til vill rent grun i, um hvaö þau

Sólernó og frœnlca hans hafa verid að tala.

Og þremur vilcum siðar var Sliúli orðinn eiginmaður

Senoritu, búinn ad talia við öllum eignum hennar og seztur

að i lcyrð og ró -- eins og sannur aðalsmaður — i fallegu

húsi i skemtilegasta strœtinu i Rió. Þar fletluöu þau að

búa á sumrin, en á vetrum i slcrautlegu húsi, sem Senorita

áttí vestur i Petrópólis. Og Senorita átti liica fasteignír

bœði i Saó Pauló og i Santos, þvi faðir hennar hafði verið

stórauðugur lcaupmaður og relcið milcla verzlun i ýmsum

borgum — einlcum i Rió og Santos.

Tekjur þeirra Skúla og konu hans af fasteignum

þdrra — sérstaklega búgarði i grend við Saó Pauló og

klœða-verzlun i Santos — voru nœgilegar til að láta þau

njóta allra nauðsýnlegra lifsþæginda til œflloka; og þau

máttu kallast auðug, jafnvel eftir mœlíkvarða Norðurálfu-

manna. Pau fóru vel með efni sin, þvi Senorita vnr ráð-

deildar-kona hin mesta, og Skúli hófsemdar-maður. Hjóna-

band þeirra var hið ákjósanlegasta sem orðið gat Og þó

Skúli væri enginn verulegur vitsmunamadur, þá var hann

vafalaust einn hinn allra rikastí og hamingjusamasti ís-

lendíngur, sem nokkurn tima hefír uppi verið.

XV.

Pegar Skúli hafði lokið sögu sinni, datt mér nokkuð

I hug.

MHefir herra Sólernó beðið keisarans nokkurs fyrír

þina hönd?« sagði ég.

fh >
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»Neiff, sagði Sliúli; »um livad œtti ég að bidja lceis-

arann? Ég sem hefl allsnœgtir*.

»En mig langar til ad biðja Iceisarann að gjöra nolclcuð

fyrir mig«, sagði ég.

»0g hvad getur það verid?« sagði Slcúli og leit á mig
stórum augum.

»Það er nolckuð, sem keisarinn á hœgt með að veitac,

sagði ég, »pvi hann þart ekki annað fyrir þvi að hafa, en
baia að skrifa nafnið sitt«.

»Getur herra Sólernó þá ekki alveg eins gjört þetta

fyrír Þig«.

»Nei«, sagði ég; •enginn getur gjört það nema keis-

arinn sjálfur. En herra Sólernó er einmitt maðurinn, sem
bezt gæti flutt málið við hann«.

»Ég skal þá koma pér i kynni við herra Sólernów,

sagði Skúli, »og biðja hann að tala þinu máli við keisarann«.

Skúli sýndi nú, sem oftar að hann var góður dreng-

ur. Ég sagðist taka boði hans með þökkum. Og daginn
eilir fórum við að hitta herra Sólernó.

Hann tók okkur með mikilli bliðu. Og pegar Skúli

liafdi kynt mig honum, spurði hann um erindi okkar.

Skúli sagði, að við vœrum komnir til að biðja hann að
tala minu máli við keisarann.

»0g hvernig er þvi máli farið?« sagði herra Sólernó.

»Eg ætla að biðja keisarann að náða mann«, sagði

ég; »eöa öllu beldur að ónýta dóm, sem fyrir nokkrum
árum siðan var kveðinn upp yflr saklausum og góðum
inanni«.

»Hvada býsn eru pettal« sagði herra Sólernó alveg
íorviða; »heflr rangur dómur verið feldur i máli nokkurs
manns hér i Braziliu?((

»Já, og meira að segja Hflátsdómut«.

F 5;
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»Þetta £. hrœðilegtl og hver er þessi saitlausi, 'góði

maður, sem oröiö heflr lyrír svo fáhejrrðum rangindum?«

Þad er herra Sylvanó Castró*.

»Sá er eitt sinn itti heima i P&lmadal og um nokkur

úr var skrifari i hermáladeildinni? Eða b"ad?«

»Si hinn sarai«, sjgði ég.

»En ef ég man rétt, var mál hans lengi og gaum-

gœfllega rannsakad, og hann fundinn sekur um landrád«,

sagði herra Sólemó; »hann strauk at landi burt, og heflr

ekki spurst til hans siðan. Ég er lika viss um, að keisar-

inn yröi alveg ófáanlegur til að nida hana«.

En mundi hann ekki leyfa ad mil herra Castrós væri

rannsakað i ný?«

»Eg efa pad«, sagði herra Sólernó.

»En ég gœti fœrt nœgar sannanir fyrir pvi, að herra

Castró er alveg saklaus«, sagði ég.

»0g hveijar eru pœr?«

Eg sagði nú herra Sólernó alt, sem Exilóna hatði

sagt mér um málið, og alt, sem ég vissi um liferni og

hittalag Cajós. Ég sagði honum um Þöglafélagið (sem hann

vissi að var til), og hvernig ég hafði lent i höndum þess,

hvað Esperanca hafði sagt mér, og hvað peir Ribeirú og

Ólafur hðfðu séð og heyrt, nóttina góðu, i Corcóvadó. Og

ég lauk mili minu með pvi að geta pess, að ég væri fast-

riðinn i pvi, að höfða sakamil i móti Macedó de Cajó,

og ekki hætta fyr en hann væri búinn að fi pi hegningu,

sem slikur glæpamaður ætti skilið.

Herra Sólernó hlýddi i sögu mina með mestu eftirtekt

og sagði, að hvað sem öðru liði, yrðu yflrvðldin að grensl-

last betur eftir gjörðum Þöglafélagsins. Hann kvaðst skyldi

minnast á petta við keisarann og ^yflrmann leyni-lögregl-

unnar og vita svo hvað hann gæti gjört i sambandi við mál

herra Castrós, og bað okkur að flnna sig aftur eftir tvo daga.

3
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En strax daginn eftir sendi hann mann til okkar.

Sagði hann okkur pá, að betur herði tiltekizt en hann i

lyrstu heföi hugsað. hvaö mál þetta snerti, þvi nýlega hefðu
pi-/ meðlimir Þöglafélagsins verid handsamaðir vestur i

Petrópólis, og væru þeir þegar búnir að gjöra uppskátt,

hveijir að vœru œðstu embœttismenn félagsins, og hefðu
peir nefnt Ci^ó sem einn hinn helzta, og yrði hann, ásamt
nokkrum öðrum, hneptur i fangelsi eins fljótt og auðið
yrði og mil höfðað á móti þeim.

»Fœr pú nú gott tœkifœrí til að koma fram sem á-

kœrandi gegn C^ó«, sagði herra Sólemó við mig; »og mun
þér veita létt að sanna það, sem pú ber á hann, þvi einn
af peim þremur raeðlimum félagsins, sem þegar hafa verið

teknir fastir, er kvenmaðurinn, sem pú gazt ura við mig i

gœr, að verið hefði verkfœri í hðndum félagsins til að
handsama j-kkur félaga. Hún mun að likindum vinna |>að

sér tii frelsis, að segja satt og rétt frá öllu«.

»Já, þess vildi ég óska, að Esperanca yrði látin laus«,

sagði ég, »þvi henni á ég það að þakka, að ég slapp úr
lieljargreipum þessa voða-félags«.

En ég var alveg hissa á þvl, að Esperanca skyldi

vera komin aftur til Rió, og komin i hendurnar á lögregl-

unni. Ég fékk samt brátt að vita, að það var fyrir atorku
og kænsku herra Gómezar, leikhússtjórans i Saó Pauló, að
hún var gripin. Kann hætti aldrei við hálfnað verk, og
var áreiðanlega einhver hinn snjallasti lögregluspæjari, sem
uppi heflr verið i Suður-Ameriku, þó almenníng grunaði
það ekki.

»Pess verður nú ekki langt að biða, að hægt verður
að sanna sakleysi herra Castrós«, sagði Sólernó; »ég er nú
þegar kominn á þá skoðun, að hann hafl orðið fyrir ein-
um Iiinum herfllegustu rangindum, sem sðgur fara af, og
að hann sé algjöriega saklaus. Ég hefl líka fengið keisar-
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ann A mitt mU, og mun hann lýkna herra Castró og veita

honum sAmu völd og iður. ttrax og rinnsókn er hafln i

mili Ci^ói* aem vafalaust veröur innan tveggja til Þríggja

vikna«.

Mér þótti nú vel ihorfast; og )>ó mig sii^langaöi til

að fara nndir eins vestur i Pilmadal til minnar l^artkKru

Exilónu, Þi isetU ég mér aö biöa i Rió pangað til roil

Cijós v«ri leitt tíl lykta, svo ég g»ti fært henni Þ«u 8»««»-

tiðindi, að faöir hennar væri altijils maður og sýka

allra saka.

Þess var heldur ekki langt að biða. C^jó var tekinn

fastnr i Petrópólis, og mil hans tekið fyrir fim dögum

siðar. Menn peir, sem iður voru með honum i samsœrinu

gegn Castrð, meðgengu nú svik sin og íjóstruðu upp ýms-

um glœpum, sem Caió var viöriðinn. Esperanca og marg-

ir aðrir biru einnig vitni i móti honum. og leiddu margt

i ijós, sem sannaði að hann var stórglæpamaður i hæsta

stigi. En hann meðgekk aldrei. — Mili hans lauk þannig,

að hann vrr dæmdur til dauða; en peim dómi var sldar

breytt i æhiangt fangelsi.

\'acedó de C^jó var einn af peim örfiu mönnum,

sem ekkert gott verður sagt ura. Hann hafði að visu ýmsa

meðfœdda hœfileika, en hann beitti peim eingftngu til pcss

að gjöra ilt. Hann var fœddur glœpamaður, et svo mutti

að orði komast, og hatði sanna unun af pvi, að koma seni

mestu illu tíl leiðar. Hjarta hans var hatursfult, grimt og

miskunnarlaust — miskunnarlaust og ' lóðpyrst eins og hý-

enunnar. Alla góða menn og meinlausa ileit hann heimsk-

ing)a (og pcirrar skoðunar eru fl»stir illrœðismenn og

bófar), en slægð og kœnska voru i hans augum gimsteinar

allra mannkosta. Honum fanst hann vera ðUum mönnum

slægvitrari, og póttíst pess fullviss, að svik sin og glæpir

kœmust aldrei upp. En par yflrsist honum; pvi paí» var



207

um hano, eini og alla gl«pamenn. að hann sá ekki nema
eina hlið málsins, og þeM vegna komust svik hans upp á
endanum. - Svo er um ÖII svik og alla glcpi. .tóra og
smáa, og alt.sem i myrkrunum er hulid: að alt kemur|Mi6
I Uós um siöir. SA madur er þvi vitur, sem breytir vel
og réttilega, en glæpamaðurinn sorglega h -skur.

Eg skal geta þess nú þegar. að Esperöncu var slept
úr fangelsinu undir eins og mAIi Ci^ó«. var lokið. Og hún
var ekki tyr laus. en hún sótti um inngöngu i nunnu-
klaustrið I Rió. og var |>að auðfengið. Ég reyndi að fA
hana tíl að hœtta við það, og bauðst til að útvega henni
góðan samastað - ég hafði beðið Senorítu að taka hana
«d sér - en Esperanca hafnaði þvi boði, og virtist jafnvel
ekkl geta litið mi^ réttu auga. Hún heflr nú um mörg Ar
verið cin af þeim nunnum. sem stunda sjúka og sAra við
liknarstofnunina Misericordia i Botafógó. Þannig heflr húi>
iMett fyrir yflrsjónir sinar A œskuArunum - yflrsjónir, seni
i raun og veru voru ððrum að kenna.

í þessu saua klaustri var Marta litla alin upp —
Marta litla, kynblendingurinn, fósturdóttir (eda dóttlr>
Cajós. Og Esperanca gekk henni i móðurstað. En pegar
Marta var komin um tvitugt, fór hún bnrtu úr klaustrinu,
og litlu siðar hvarf hún úr borginni, og vissi enginn, hvað
af henni varð. - Eftir það voru kvðldbœnir Esperöncu
fleiri og lengri, en hinna systranna.

Eg lagði nú af stað vestur i PAlmadalinn, og hafði
meðferðis skjal, undirritað af keisaranum. Innihald pess
wr pað, að herra Castró væri ekki einungis sýkn allra
saka og mannorð hans alveg óflekkað, heldur einnig veitti
það honum sömu völd og hann hafði Aður haft, o« eign-
arrélt á búgarði peim í Petrópólis, sem frA honum hafði
Terið tekinn. Öllu pessu kom herra Sólernó til leiðar fyrir
tenastað okkar Skúla. En ekki var Castró kallaöur tilað
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beni vltnl I máU C«|ós, pvi yflnröldln ytutt ekki, hvarhann

vu> nidarkorolnn. Og tjálftir vissi Cattró og fólk hani

«kkert um þ«tta, tyr en alt vnr um gard gengid. Og ég

var lyntur manna til ad legja þeim fri Þ^i.

»I>eir hlttUr eru Ul«, leglr Vlctor Hugó. »sem ekki

verðttr lýat, og þar A meðal er Bólin*. Og ekkl heldnr gcta

nein orð lyat fögnttdl okkar Exllónu, þegar við hittumsl á

ný. Sá degttr ver elnn hinn bJartasU á allri sefl minni.

HvaÖ dttlttrinn var fagur. kastalinn reisulegttr. pálmatrén

Ugttleg. ilmttr blómanna sctur og þyturinn i lauflnu þýður

^ Íjúftirl Hvað giUð var tðfrandi. fosslnn hvitur, og vatns-

nlðurinn þœgileguri laðandi og lokkandi, eins og vögtsu-

^Jóði Hvað sðngur fuglanna lét sætt i eyrum minum!

Hvað liflð var bjart, og n&Uúran unaðsfkiU og kærleiksrik!

En Exilóna bar af ðUn. i minnm angttm var hún svo

yndisfrið, gðfttg og elskttleg. að ekkert gat komizt i sam-

Jðfnnð við hana. Það er um hana eins og sðlina — engin

orð geta lýst henni.

Þó ExUóna væri glaðleg i viðmóti og tagnaði mcr af

«Uu hjarta, sá ég fljótt að hún hafði nýlega orðið fyrir

þungum harmi. Og br4tt fékk ég að vita. hvað pað var.

— Amelia, elsta sysUrin, og kona CnJós — hún var nú dá-

in. Hinn mikli ótU fyrir pvi, að lenda aflur I höndunum

á manni sinum — hinu samvizkulausa iUmenni — hin ó-

bœriiega Ulhugsun um. að hún kynni að verða flutt nftur

i vitflrringa-húsið, og sifeldur kviði yflrbugaði lifsafl hcnn-

ar á stuttum Uma og lagði hana i gröflna á bezta aldri. -

En slikt er ekki eins dœmi, lesari góður, ttvi voubrigði og

kviði hafa leiU tU bana flc'ri menn o^ konur en tœring

og elU.

Ég dró ekki lengi að segja ExUónu, að svik Cajós

vœru nú komin i Ijós, og að faðir hennar pyrili ekki leng-



ur aö fara huldu höfdi. |)vt lakleysi hani VMrt Mnnað; og
bfA ég htna ad komt mér á Aind hani hid bráAaita. Eg
i^ndi benni bréf keiiarani til að lanntera hana um. aA
aga min v«rí ekki bygð á neinum miiikilningi. Þegar
liún harAi leiið það. kalladi hún á Bemardinó, bródnr linn,
og Adelinu, og lýndi |)eim bréHd. HvaA þau urAu glAAl'
Hu réAu lér varia fyrii fAgnuAi. og þAkkuAu mér anur
og anur.

»Ó, hann faAir okkar verAur undir eini aA fi aA vlta
pettaf. lagAi Exilóna. »Hvilik hamingju itundtc

Og ivo fór Bernardinó af itaA til aA gJAra fAAur lin-
um oAvart um komu mina. og búa hann undir |>eiii fagn-
•dartlAindi. Litlu liAar fór ég meA lyitrunum norAur aA
gilinu. ViA gengum inn nndir fmiinn og biAum Þarnokkra
stund. Ég li engin merki þeii, aA hellir v«ri þar innar
*:. >vi kletturinn. lem foiiinn iteyptiit fram af. var aA sji
eÍM og iléttur veggur. I»ó var dilitill itallur i bf rgiA, hér
um bil tólf fetum fyrir ofan okkur, og slútti bergiA þar of.
uriitlA fram. - Alt i einu gætti ég aA þvi. aA Bernardinó
rtóð á itallinum ug hélt i stiga. sem hann rendi niAur tíl
olilcar. Ég varA alveg hisia aA sji hann þar kominn,
svona alt i einu; og hvernig hann hafAi komizt þangaA. ^at
ég ekki séA þi i svipinn. Ég fór nú upp stigann og pæ"
systurnar i eftir. Strax og viA vorum komin upp i stall-
inn

í klettinum.dróBernardinó upp stigann, bar hanr út i
sydri endann i stallinum og reisti hann par upp viA berg-
i*. Fyrir ofan okkur sL ég nú diIitiA op eAa glufu, rétt
þar sem fossinn steyptist fram af klettinura; en þetta op
sást ekkl, þegar maAur stóA fyrir neAan bjargiA. Enn i
ný fórum viA upp stigann og skriAum iun 1 klettaskoruna
fyrir ofan; þar tók viA ligur og langur helllr, serafyrstvar
mjög pröngur, en brell:kaAi eftir þvi, sera innar dró. AA
lokum koraum viA i annan helli. sera var i aA gizka um
J. MAGNÚS BJARNASON Braziliufararnlr. 14
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tuttugu og flmm fet á hvern veg, og var hátt upp i hvelf-

inguna. Par var vel bjart og loflið hreint og svalt, þvi

stórt op var á peirri hlid hellisins, sem vissi að ánni, þar

sem hún brauzt áfram milli hárra, þverhniptra klettanna,

rétt fyrir ofan fossinn.

Og petta var fylgsni herra Castrós. Hér haföi hann

leynst í nœstum sjö ár; — og honum hafdi fundizt þau

löng eins og vonlegt var. En i sjálfu sér var hellir þessi alls

elilii óskemtilegur bústaöur, enda höfðu systkinin gjört alt,

sem þau gátu til að prýöa hann. I»ar voru dúkar á gólfi,

og tjaldad i kringum rúmid og yfir þvi. Þar var og Iq^u-

bekkur, hœgindastólar, bord, bókaskápur og Qöldi jurta-

potta.

Herra Castró stód vid opiö á klettinum, pegar við

komum. Mér virtist hann nú enn tiguletíri, en fyrst pegar

ég sá hann; en hann var nú lika glaðlegri á svipinn og

hrausllcgri útlits. — Hann gekk á móti mér og tók mig i

faðm sinn.

wVertu margblessaður, ungi maður!« sagði hann; »\)ii

færir mér fagnaðarlíðindi, og ert kominn til að leysa mig

úr útlegðinni og gjöra mig að frjálsum manni. — Sonur

minn hefir pegar sagt mér alt«.

Ég rétti honum nú bréf keisarans. Hann las það

tvisvqr eða þrisvar, og hönd hans skalí og varir hans titr-

uðu, meðan hann las pað.

))Góður guð sé lofaður!« sagði hann. ))Útlegðar-ár

min eru liðin, sakleysi mitt er nú viðurkentog ég erfrjáls!

Hvilikur fögnuður, börnin mi i! Og mikið eigum við pess-

um unga manni að þakka. Pið verðið að launa honiim,

eins og bezt þið kunnið — ég er of vanmáttugur til pess.

Gull og silfur er þar of létt á metunum; að eins vinntta,

ást og virðing gelur komið til greina, pegar um slíkar vel-

gjörðir er að ræða. — .lá, börnin min, ykkar vegna pigg
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ég eignir þœr, seni af mér voru teknar nied röngu, en em-
bættiö vii ég elclti. Ég vil búa i ró og friði þá fáu daga,

sem ég á eflir að lifa. Eitt á ég eflir að gjöra, og þaö er,

aö fara á fund Iteisarans og þaltlca honum. Við heiminn
er ég sáttur, og ég fyrirgef af öllu hjarta þeim, sem svo
mjög hafa misgjört vid mig. Ég gleðst elcki yfir ógæfu
peirra, heldur harma ég þad, að |>eir skyldu vera svo
vondir, að veröskulda slik afdrif. En af hinu gleðst ég, að
vita að Iðg og réttvisi er enn til i landinu, og að lifi Cajós
var þyrmt. Ki vel má vera að hann iðrist að lokum
synda sinna og bæti ráð sittw.

Að þvi mæltu tók hann hatt sinn og gekk út úr hell-

inum, og við á eftir honum. En við fórum nú ekki alveg
sömu leið og við komum, þvi þegar kom ofan á stallinn i

klettinum, fórum við þar upp gilið með hjálp stigans, og
áður cn við komum upp á blá-brúnina, gengum við inn i

litið jarðhús, sem var i þéttum runni, og leit það út fyrir

aö vera gryfja eða jafnvel dýrabæli. En paðan lágu gðng
inn i kjallarann undir kastalanum. Og eftir peim fórum
við nú.

Um kvöldið var mikill fögnuður i kastalanum. AUir
voru prúðbúnir, og mörg af herbergjunum prýdd og upp-
Ijómuð, eins og framast mátti verða. Gleðin og ánægjan
Ijómaði af hverju andliti, og einhver hátíðablær vará ðllu.

Pað var ejns og kastalinn og ibúar hans væru nyieystir úr
grimmustu álðgum, enda var pað að vissu leyti. Og það
minti mig á söguna af »I*yrnirósinni«.

Yfir borðum, um kvöldið, þakkaði herra Castró mér
á ný með mörgum fðgrum orðum fyrir pað sem ég hafði
gjört fyrir hann, og kvað hann okkur íslendingana hafa
verið verkfæri i guðs hendi til að leiða i Ijós svik Cajós og fé-

laga hans.— Herra Castró hafði ekki verið iðjulaus, á með-
an hann sat i fylgsninu bak við Hulda-foss. Hann hafði

14-
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medal annars rilað æflsögu sina, og reynt |>ar til að sýna

með gildum rölcum, aö hann vœri saklaus af t>vi, sem á

' ^nn hafdi verid borið.

Og þegar kvöldverði var lokið, fórum vid Exilóna

attur norður aö gilinu og gengum þar fram og aftur i

tunglsljósinu, þangað til að komið var fast að miönætti.

Fegurra kvöld minníst ég ekki að hafa lifað. Tunglið var

hátt á lofti, hæg sunnan-gola þaut i laufínu, og yflr daln-

um fyrir neðan hvildi þoku-kent mistur, sem ég hafðí aldrei

áður séð þar: — en þetta kvðld var lika óvanalega svalt,

eftir þvi sem gjörist hér um slóðir. Mér þótti gilið einkenni-

lega fagurt og skemtilegt í þetta sinn; mér fanst sem cg

hetði unnið þar hinn frægasta sigur i lifsbaráttunni, og að

framtið min öll vœri bundin við það. En þó var einn

staður þar i gilinu, sem mér stóð beygur af, og það var

hengiflugið, sem ég hafði hrapað i, á aðfangadag jóla. Og

fór nú ónotalegur hrollur um mig hvert sinn, er ég gekk

þar hjá; og samt vissi ég að það atvik var upphaf gæfu

minnar, þvi hefði ég ekki hrapað þar i gilinu, mundi ég

að likindum aldrei hafa kynst Castró-fólkinu. Þannig getur

eitt litið atvik á sti idum algiðrlega breytt lifstefnu manns

og æflkjðrum. svo raanni jafnvel liggur við að trúa þvi, að

forlög séu til.

Hin ákafa, sára heimþrá, sem hingað til hafði með

köflum gjört mér liflð þungbært, var nú að mestu horfin.

Fossinn söng mér ekki lengur nein tregaljóð um dánar

vonir, heldur sigursöngva, örvandi og lifgandi, sem völ<tu

hjá mér sterka löngun til að njóta unaðsemda æskulifsins,

og létu mig flnna til þess, að það getur verið óumræðilega

sælurikt að lifa, þegar maður er ungur og hraustur o^;

frjáls, og er elskaöur af þeira, sem maður elskar af ölUi

hjarta. Það er hjartað, en ekki heilinn — kærleikurinn, en

ekki þekkingin — sem gjðrir liflð þess virði, að lifa það.
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því vermi ylur kœrleikans ekki hjartad, |>á er linð ordið
að byrði.

Nœsta dag, eflir Iiádegid, fór ég með peim herra
Castró og Bernardinó ofan i dalinn til að flnna gamla
Castilhó, húsbónda minn.

En hann lá nú veikur, og svo þungt haldinn, að eng-

inn hugði honum lif.

»Við verðum endilega að sjá okkar góða, gamla vin, áður
en hann deyr«, sagði herra Castró; »við öll eigum honum
mikið að þakka, en þó einkum ég«.

Pær ír^bella og Katrín voru mjög angurvœrar, þegar
vid komum þar, en þær virtust verða fegnar komu okkar;
og tók ég strax eflir þvi, að isabella gaf Bernardinó hýrt auga,

og datt mér i hug, að þau mundu hafa kynst, meðan ég
var burtu, og að hlýtt væri orðið milli þeirra. Endn var
sú getgáta min rétt, og það var mér heldur ekkert hrygð-
arefni, eins og lesarinn getur nærri.

Okkur var brátt visað inn i svefnherbergi herra
Castilhós. Hann lá upp við herðadýnu i rúminu, og var
að sjá langt leiddur. — Roskinn prestur sat við rúmstokk-
inn; hann hélt á stórum silfur-krossi ogþuldi bænir á la'árf!].

- Nii rann og bogaði ekki svitinn afskalIaherraCastiIhós,

eins og venja var til. Andlitið var nábleikt og hörundið
þurt og skorpið, og honum var fremur pungt um andar-
drátt. En augun voru furðanlega hvöss og einbeitnisleg.

Pegar við komum inn, stóö presturinn upp og gekk út
»UfFI Púír!« sagði herra Castilhó; »pað er mér ánægja

að sjá ykkur, vinir minir, svo ég geti kvatt ykkur - kvatt

ykkur, áður en ég — áöur en ég skii við heim þenna. —
fú gazt pé komið fyr ~ íslendingur góður — miklu fyrl

~ PúfTI — En pú, herra Castró minn — þú vogar þér út
i ófært til að gleðja mig á bœnasænginniw.
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Þad gleður tníg, að þú heflr ánægju af komu okkar,

vinur minn«, sagdi herra Castró og tók um hönd sjúklings-

ins. »0g ég vona að guð gefl, að þcr batni, og pú eigir

eftir að lifa mðrg sælurik ár enn«.

»Guð blessi þig, herra Castró minn! En égerhrædd-

ur um, að ég sé á fðrum — á förum héðan. Púfl"! Og þó

heföi ég gjarna viljað lifa ðgn lengur — vegna telpunnar —
telpunnar minnar, hcnnar ísabellu. Hún er engin búsýslu-

kona — og það parf einhvern til að sjá um búið með

henni. - En er pað ekki hætta fyrir pig — úff! — tyrir

pig, herra Castró, að koma hingað?«

»Nei, vinur minn«, sagði herra Castró, »ég er nú ekki

framar i neinni hættu. Ég er nú loksins sýknaður og al-

frjáls maður. Og ég veit að pað gleður pig«.

»Púfr!« sagði Castilhó og hreyfði sig í rúminu, ))pað

veit hamingjan að petta eru gleði-tiðindi! — En skelmir-

inn — herjans skelmirinn hann Cajó — hvað um hann?«

»Hann er pegar dæmdur i æfllangt fangelsi. — Við

skulum gleyma honum, vinur minn, gleyma honum alveg*.

nSteianó helgi!« sagði Castilhó og reis lil hálfs upp

við olnboga; »par yflrsást peim herfllega; — peir — peir

áttu að hengjahann — hengja pann herjans skelmiáhæsta

gálga. Pað fangelsi er ekki til — púff! — i allri Braziliu,

sem heldur honum. — Hann á eftir að gjöra mikið ilt af

sér enn. — Ó skegg mitt og skalli!«

»Við .vonum að pað verði ekki. — Hann iðrast og

bætir ráð sitt«.

»Iðrast?« sagði Castilhó i gremju róm; ))nei, hann

iðrast ekki að eilifu! Peir áttu ~ úff! — peir áttu að

hengja hann, erkibjálfarnir!«

»Tölum ekki meira um pað, vinur minn«, sagði herra

Castró bliðlega. »En er nú ekki eitthvað, sem ég gæti gjört

fyrir pig?«

'jli
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»Jú, herra Castró minn. Mig langar tii að biðja þig

að liafa eftirlit með telpunni niinni, meðan Iiún — meðan

hún giftist elcki. — Ég vona a6 Íslendingurinn minn —
hann Haraldur þarna — haldi áfram að vera hér. — Mér

sl(ilst, eða hefir skilízt, herra Castró minn góður — að hann

og telpan séu — púff! Pú skilur við hvað ég á— séu heldur

til vinaen hitt — og púffl — ég er þvi ekkert mótfallinn. —
Pú veizt hvað ég á við. En, Stefanó helgi! Maður verður

æfinlega að gjöra sér tæi/itungu, pegar ræða skal um slik

mál i viðurvist unga fólksins — púff! -- það er svo undur

viðkvæmt. — En hvað veslings svörtu bjálfana mina snertir,

berra Castró mínn, pá hefl ég pegar gefið þeim — geflð

peim frelsi. Og ég vil biðja þig að sjá til þess, að það

verði ekki af peim tekið. Þeir hafa óneitanlega hvita sál,

pó skinnið sé svart. Þeir hafa, meira að segja, eins hvita

sál og ég — ef til vill hvitari. Það ætti að leysa aila mein-

lausa svertingja, hér i Braziliu, úr ánuuð. — Úff! — Slikt

mundi afmá margar syndiro.

»Alt petta vil ég hafa hugfastn, sagði herra Castró.

»En mig langar til að segja þér nokkuða.

Hann laut svo ofan að Castilhó og talaði lengi við

hann i hálfum hljóðum.

»Púff!« sagði Castilhó og augu hans urðu skærari en

áður; »þetta vissi ég ekki fyr. — Ég gef glaður samþykki

mitt til þess. — Hún hefir leynt mig þessu. — Petta heflr

alt af verið min hjartansþrá! — Stefanó helgi ! — Bernard-

inó og ísabellal — Guð blessi þau! — Nú dey ég glaður

og ánægður. — Ég er sáttur við alla menn — púff! —
alla, nema herjans skelminn hann Cajó. — Peir áttu að

hengja hann, segi ég!«

»Fyrirgefðu honum, vinur minn«, sagði herra Castró

bliðlega.
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»Púff! Mér er það allsendis ómögulegt. — Mig lieflr

oft langað til þess, en — get það ómðgulega«.
»En ig liefl fyrírgeflð honum af öllu iijarta*. sagði

herra Castró og vöJcnaði um augu.

»I»að var annað — þú blessað góðmennið — þú, scm
fyrirgeltaraltogöllum-pérvarpað mögulegl. — En ég er
elilii svo slcapi farinn. — Peim heijans slielmi get ég ekki
fýrirgeflð*.

Herra Castró laut á ný ofan að Castilhó og talaði

við hann i lágum hljóðum.

»Já, satt er það*, sagði Castilhó, i,hann fyrirgaf sín-

um mótstöðumönnum — og hana dœmi vil ég fylgja — en
holdið er veilil. Mig langar að visu til að fyrirgefa Cajó
— illmenninu — en mig vanlar liraftinn til pess«.

Enn einu sinni laut herra Castró ofan að honum,
»Já, égveit að pað er lilca satt, herraCastróminn:-

ég vil að mér séu fyrírgefnar minar mörgu misgjörðir og
syndir, og á pvi að fyrirgefa ððrum. — Ég verð að búa
mig sem bezt undir annað lif. — En ég vona að ég verði

elclci látinn vera par i nágrenni við Macedó de Cajó — það
vœri mér ofraun, gömlum manninum — um alla eilifð! -
Ég má ekki hugsa til pess. — Ég verð endilega að hafa

fyrirgeflð honum áður. — En Stefanó helgil Eg get pað
ekki að svo stðddu. Ég er ekki undir pað búinn. Ég sé

að ég er ekki undir pað búinn að deyja — ég verð aö lifa

ögn lengur og búa mig betur undir dauðann — læra að

fyrirgefa, eins og hverjum sannkristnum manni ber að gjöra.

— Skegg mitt og skallií— Ég— ég ætla ekki að deyjastrax

— ég raá pað hreint ekki. Ég verð að láta mér batna.

Katrín verður að búa mér til heitt limonaði, svo ég gcti

svitnað. — Svitinn er mitt lif og heilsa«.

Ekki leið á Iðngu áður en Katrin kom meö heitt
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limonadi til hans; og litlu siöar var svitinn farínn ad
streyma niður andlit lians.

»Stefanó helgilt sagði hann; »8vitinn er mift lit og
heilsa. — Púfln — Ég œtla ad hafa það jf að lifa.

Og hvort sem það var limonaðinu að þakka, eða
orðum herra Castrós, þá hrestist Castilhó meir og meir
eflir þvi, sem á daginn leið. Og að nokkrum dögum liðn-

am var hann orðin.. svo hress, að hann gat farið i föt.

Um haustið var hann eins ern og hann átti að sér, og lifði

i sex ár e/lir það. — Og löngu áður en hann dó var hann
búinn að fyrirgefa Macedó de Cajó at ðllu hjarta.

Um kvöldið, þegar ég var að leggja af stað, sá ég
svertingja herra Castilhós úti i garðinum. I>eir komu
lilaupandi á móti mér, ranghvoldu i sér augunum og glottu

svo það skein i skjallhvitar tennurnar.

»Heflrðu heyrt, hvað fossinn segir núna á hveijura degi?«

sagði Móses — þetta undarlega, kolsvarta barn náttúrunnar.

»Neic, sagði ég.

»Já hann segir nú ekki lengur: ,detta, dettaf heldur
jijáls, trjála, frjálsl' Og golan segir það lika — blessuð
veslangolan segir það svo þýðlega, þegar hún þýtur i lauf-

inu á kvðldin — ,/r/áfe, trjáh; segir hún, blessuðl Og fugl-

arnir syngja um það allan liðlangan daginn — blómin
hvisla þvi hvert að öðru, sólin og tunglið og stjömurnar—
all segir það, ,frjáls, trjáls, trjáls'. Pað er gott að lifa og
vera ,frjáls'!

Og Móses klappaði saman lófunum og hoppaði af

kæti. Ég vissi við hvað hann átti : hann var ekki lengur
Þræll - hann var frjáls og mátti fara hvert á land sem
hann vildi. En það var um hann, eins og fuglinn, sem
flýgur úr búrinu— eins og múnkinn, sem skilur við klaustrið,

og fangann, sem slept er úr betrunarhúsinu — hann vissi

elilíi i fyrstu hvað hann átti af sér að gjöra — hvert hann
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itti að halda. HJartað hans var tull af fðgr j3í yflr þvi,

að vera ordinn frjáls, aö hann réd sér varla. En hann var

búinn að talca svo mililu ástfóstri við fossinn og

ýms tré þar i dalnum, að hann gat elclci slitiðoie; ..a Þeira.

Hann hélt þvi áfram að vera par sem vinnumaöur á bú-

garði Castilhós. Þar bygði hann sér lcofa; og eftir limm

ér hafdi hann safnað svo miklu fé, að hann gat leyst móður

sina úr þrœldómi og tekid hana i kofann til sin. Eflir það

heyrðist honum fossinn segja: »Módir min góð! Móðir

min gód!« — jafnvel eRir að móöir hans var dáin.

Aður en ég enda sögu þessa skal ég geta þess, að við

Exilóna vorum gefln saman i hjónaband i októbermán-

uði, árið 1859. Og um leið giftust pau Bernardinó og ísa-

bella. Þau hafa altat búid niðri i dalnum, og eiga nú íimm

mannvsenleg börn. Við Exilóna hötum átt heima ýniist i

Petrópólis eða i Rió de Janeiró, og eigum tvœr uppkomnar

dætur. En Adelina býr i kastalanum; hún giftist frænda

sinum, Alba að nafni, sem nú er dáinn fyrir nokkrum ár-

um. Herra Castró var bjá peim, þangað til hann dó.

Hann var þá kominn hátt á áttræðis-aldur.

Af Snorra er það að segja, ad hann kvongaðist aldrei.

Ungfrú Lage, sera var heitmey hans, veiktist um vorið sem

viö fórum til Saó Pauló, og var heilsulaus í mörg ár. Að

siðustu sigldi hún til Norðurálfunnar til að leita sér læicD-

ingar, og dó svo skömmu eftir aö hún kom þangað. Snorri

tók pað miög nœrri sér, eins og vonlegt var og gjöröist

fremur þunglyndur með aldrinum. Hann vann altaf i

leikhúsinu, en kom þó stökusinnum til að flnna olckur

Skúla; og siðasta árið, sem hann lifði; dvaldi hann hjá

okkur á vixl. Hann dó um vorið 1887, og var þá ura sextugt.

Skúli dó þann 16. janúar 1896, á sjötugs aldri; en

Senorita liflr enn þá, og er furðu un«leg, þó hún sé komin
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yflr sextugt. Þau eignuðust Qögur börn — þrjá sonu og

eina dóttur. Elzti sonur þeirra er iögfrædingur i Rió, og

sá yngsti stundar nám við háslcólann i Saó Pauló.

Jacobsen fór alfarinn heim til Danmerlcur fyrir

nokkrum árum sidan. Hann var pú bilað ar að heilsu, en

var fyrir löngu ordinn stóraudugur maður. Aldrei kvœntist

hann, og rataði aldrei i nein alvarleg œHntýri. Hann var

drengur hinn bezti og einlœgur vinur okkar íslendinganna,

frá þvi fyrsta til hins siðasta.

Margt og mikið mœttí enn skrífa um œfi ol'kar is-

lendinganna i Braziliu, einkum þeirra Snorra og Skúla, en

mér flnst saga pessi vera ordin svo löng — jafnvel lengri en ég
ætladi i fyrstu ~ að ég álit réltast að leggja frá mér penn-
an og bidja lesarann (ef hann annars verður nokkur), að
virða mér til vorkunnar, pó mér hafi ekki tekíst að fœra
sögu þessa i skemtilegan búning og segja haua á góðri

islenzku. Ég veit, að ég hefi veriö alt of langorður um
sumt, sem litla þýðingu heílr fyrir söguna, en farid aftur

á móti of fljótt yflr annað, sem meira var umvert frá sjón-

armiði lesarans. En ég hefi einhvernvegin ekki getað að
þessu gjðrt; og pó það sé næsta léleg ástæða. þá lœt ég
hana nægja.

Ég læt hér fylgja dálitinn kafla úr dagbók Ólafs, eins

og ég lofaði. Ég hefi engu orði breytt, og hefi engum
siiýringum þar við að bæta, þvi ég var sjálfur ekki með
þeim félögum mínum á þvi ferðalagi, sem þessi kafli dag-

bókarinnar getur um.
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JölMóttÍB i Ríó Onmde dó 8dl.

(Kafli úr dagbók Ólafs).

Þegar viö, i Júni 1856, fórum með miO^^r Palmeró og

Nveit hans suðveiitur i Rió Grande dó Súl til að kanna og

m«Ia þar land, var okkur sagt, að vlð yrdum komnir helm

aftur til Rió de Janeiró fyrir næstu Jól. En það brást.

M^Jór Palmeró hafði i flestu tilliti farizt n^ög ódrengi-

lega við okkar fslendingana. Fyrst og fremst hafdi hann

látid okkur vinna alt þaö, seni verst var og erviðast, vcrið

okkur mjög óþjáll og önugur i viðraóti, og seinast sidljA

okkur eina eftir ura þrjúhundruð milur enskar frá manna-

bygðum — af pvi honum þótti pað of raikil fyrirhðfn, ad

koma Snorra (scm var dauðveikur) vestur að l ruguay-fljóti

og I&ta smiða þar b&t til að flytja hann á, ofan til Iray

Bentos.

»Pið, fslendingar, biðið hér, pangað til við konium

aftur«, sagði Palmeró fára rainútum áður en hann fór.

»Hvað verðið þið lengí i burtu?« spurði ég á uiinnl

afbökuðu portúgðlsku.

»Eg skil ykkur eftir tvœr byssur og skotfæri og niai-

arforða til þriggja vikna«, sagði Palmeró.

»En hve nær komið þið aflur?« spurði ég.

»Ég skil eflir meðul handa þessum landa ykkar, sem

slasaðist. — Nú, ef hann deyr þá — þá getið þið f;raflð

hann i sandhólaum þarna yflr frá. — En munið að lcsa

sjð sinnum Pater nosler«. Og Palmeró glotti kuldalegn um

leið og hann sagði þetta.

»En hve nær megum við búast við ykkur aflur?*

sagði ég, þvimér fanst það lifs-spursmál, að geta fengið ein-

hveija hugmynd um það.

»Ef ykkur leiðist, þá getið þið farið og haldið jólin
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i Portó Alegre. - Pnó eru adeins rúmar Qðgurhundruð
milur Þangadc. Og h>nn sagði þetta ivo llIhryMÍngslega,
og leit til min með ivo miklum |)ótta-8vip, aö ég Aneddi
eklci að tala meira vtð hann.

Og ivo lagði Palmeró og sveit hans á stað I>eir
sundridu Serró-kvlslina, þar sem hún var brciðust, og
hleyptu upp bakkann par sem hann var brattastur. alveg
eins og hestarnir peirra hefðu ekki lungu. sem gætu ordið
móð, eda Cetur, sem fundiö gœtu til lúa. Peir beittu hest-
ana sporum. pegar þeir hœgðu ögn á sér, og lika, þegar
peir lóru A har^asta stökki, hvort sem tiid þétta pampa.
gras á sléttunni nádi peim á herðakamp, eða að eias A
miðjar siður. Og áburðarklArarnir urðu lika að fara A
harðasta stökki.

Og Palmeró og sveit hans stefndi i vestur — vestur
yflr grasléttuna miklu, og vestur til Úruguay-fljótsins. Við
sáum pA smAtt og sroAtt minka og hverta, alveg eins og
hin grösuga slétta vœri með ógnarhsgð að soga Þ& niður
þumlung fyrir þumlung, uns el-kert stóð upp úr, nema
kollarnir; - og svo soguðust þeir lika niður, og ekkert
sást nema blAgrA skýrönd út við sjóndeildarhringinn i

vestrinu.

Svo liðu dagar, og dagarnir urðu að vikum, og vik-
urnar að mAnuði; en ekki kom Palmeró, né neinn afmðnn-
um hans. Og enn biðum við. Svo leið hin Hmta vika og
hin sjðtta; og nú var komið fram i miðjan desembermAn-
uð. og dagarnir voru að verða heitari og heitari, pví eins
og ég heíi áður tekið fram (i dagbók rainniX byrjar sumar
I suður-héruðtinum i Braziiiu og Úruguay, pegar vetur
gengur i garð A íslandi, Skotfœri okkar voru að ganga til

Þurðar, pvi við Skúli höfðum pegar skotið raikið af dýr-
um og fuglum til matar; en töluvert af þvi hafði þó orðið
okkur ónýtt sökura hitans.
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Við "' jm nú brátt úr xkugga um þaö, aA majnr

Palme: . ^wttöi eklci ad koma aflur. ViA fórum ad htigsa

til Jólanna, og okkur Idngaöi til mannabygAa.

»l*aö er betra að fara en að vera«, »agöi Skúli.

En ptkö voru um Ijögur hundruö milur enskar nuxt-

ur til Fortó Alegre og litið skemra til Felótas; og Snorri

enn ekki ferðafaer. Samt afréðum við, að leggja á stað on

bera Snorra á börum.

Og þann 17. desember vorum við ferðbúnir.

En daginn Aður tengum við gesti, sem vlð áttumails

ekki von i. Og gestir |>essir voru: hinn risavaxni l'uta-

gónitt-maður og dóttir hans, sem við höiðum séð vestur

við Úruguay-fljótið, þann 5. júli. (Þann dag féll sá iyrsti

snjór. sem við höfðum séð i Suður-Ameriku). Já, það var

Patagóniu-maðurinn, sem kom að tjaldskörinni til okkar,

pann 16. desember. Hann bar dóttur sina i fanginu. liúa

var mjög veik og máttvana.

•Patagóniu-maðurinn ter með friði*, sagði þessi göd-

mannlegijötunná mjög afbakaðri portúgölsku, og sctti dótt-

ur sina niður og lét hana halla sér upp aö tj»'u.súlunni.

»Hann fer með friði«, sagði hann aítur, eins og hann hefði

eitthvert hugboð um pað, að okkur kæmi það betur, að

vita það með vissu.

»0g islendingar fara lika með friöi«, sagdi Skiili;

það var eins og hann hugsaði, að pað gæti verið, að i'ata-

góniu-manninum kœmi það eins vel, að íslendingar væru

yflrleitt heldur friðsamir menn.

»íslendingar!« tautaði Patagnniu-maðurinn og lagði

undir flatt, eins og hann vœri að reyna til að koraa þessu

undarlega ordi fyrir sig. »íslendingarl íslendingar!« Nei,

það orð var honum með öliu ókunnugt — hann haföi ekki

heyrt pað fyr.
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»Vlð erum tnlendiugnr*. sagöi Sltúli, nog vlð förum
æflnlego með fridi«.

»J*, þið eruð íslendingp.r«, Ragði l'atagóniu-maðurinn

og kinkaði kollinum ótt og titt; »tslendingar eru |>eir menn,
sem fara með friði«. Hann þóttist nú ski|Ja, hvað |>etta

fáheyrða orð þýddi: Pað var sama sem »friðsamir menn«.
Og hann var ánœgður, og cf til vill hróðugur yíir þvi, að
grla aukið svona áriðandi orði við hið sniáa portúgalaka

orðasafn sitt. Enda lét hann það ekki biða, að fara sér
petta gnllviega orð i nyt. »Patagóniu-maðurínn er íslend-

ingur eins og IJóshærði maðurinnc, sagði hann og benti á
Slcúla, »|>vi báðir fnra með friði«.

Skúli brosti.

•Patagóniu-maðurinn er hryggur*, sagði jötuninn
mjög raunalega og bcnti á dóttur sinn; »hún er dauðsjúk;
- en hún er stcrk, og á crfltt með að dcyja. Pntagóniu-

raaðurinn hcflr borið dóttur sina á bakinu i þrjá daga, og
i fanginu í tvo daga. Langan veg heflr hann borið barn
sitt, og ekkert bragðað, hvorki kjöt né mjólk. Patagóniu-
maðurinn og dóttir hans cign engan vin, nema þann, sem
þarna er uppi«. Og hann benti til himins, og nokkur stór
lár — sem liktust hagli — hrundu nlður hina innsognu,
iirukkóttu vanga hans.

MÍslendingar skulu vera vinir Patagóniu-mannsins«,
sagði Skúli, og honum vöknaði ura augu af að sjá hina
fijúpu, skerandi hrygð, sem skráö var Ijósu lctri á andliti

pessa góðmannlega jðtuns.

»Já, allir góðlr mcnn hljóta að kenna i brjósti um
Patagóniu-mann, sem á bágt«, sagði jötuninn, og varir hans
titrudu.

Skúli hljóp nú inn i tjaldíð og sótti nýsoðið kjöt-

styklvi og tin-bolla fullan af hcitu Paraguay-tc (matej.

íf-
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»I*etta gefa íslendingar Patagóniu>manninuni sa^ði

Sliúli.

Patagónhi-maðurinn tók við þessu mjög feginsamlega

og át kjötið meA svo mikilli grœðgi, að undrum sœtti, og

enginn getur gjört sér rétta hugmynd um þad, nema sá.er

séd heflr hungradan villimann éta kjöt. En tevatnið drakk

hann ekki, heldur bar hann það að vörum dóttur sinnar,

sem svalg það i einum tveig. »Hún er svo þyrst — alt af

svo óumrœðilega þyrst«, sagði hann; »sá i hvita skrúðan-

um stendur þarna hjá henni og krefst þess, að hún fari

með honum yflr háu fjðllin, þangað sem móðir hennarer.

En hún vill ekki fara — hún er svo ung«. Og hann brosti

raunalega. Svo tók hann hægri hönd Skúla, Ingði hana á

bijóst sér i hjarta stað og sagði: »Patagóniu-maðurinn

þakkar manninum með Ijósa háríð — og vinur hans skal

hann vera til dauðans.

Við sþurðum hann, hvaðan hann kæmi og hvernig á

terðum hans stæði, en hann vildi sem minst um það tala, þá

isvipinn. Hann sagðistbara koma að norðan og ætla suð-

ur — »suður og heim«. Og við fengum ekki meira að vita

um þennan dularfulla og merkilega mann og hina hárprúðu,

stórskornu og þreklegu, tiu ára gðmlu dóttur hans, sem hann

annaðist og hjúkraði með móðurlegri viðkvæmni og pol-

inmæði.

Við sðgðum honum að við ætluðum daginn eftir að

icggja á stað áleiðis til Portó Alegre, og spurðum hann,

hvort hann rataði þangað. Nci, hann hafði aldrei heyrt

það nafn áður, — þangað rataði hann ekki, en suður rat-

aði hann — ytsuður og heim«. Þar var gott að vera, sagði

hann; urmull var þar af fljótum og fallegum hestum, par

þurfti raaður þvi ekki að ganga ; og gnægð var þar af stór-

um og feitum sauðum, svo ekki var maður þar svan^ur;
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cn |>ar var eltt, sem var meira í varið en alt annað,
pað var frelsi - ótakmarkad og ævarandi frelsi.

Við léðum nú Patagóniu-manninum tvö islenzk brek-
án og lítinn dúnsvæfll, svo h^:.n ga^ti búið um dóttursina
austan undir tjaldinu. þvi inr i t.ií,Idid vild" hannekkibera
hana svona veika. sökum vis.. a nnd», sen, hann sagði að
kynnu að leynast þar; en engn.a su=i s!íka anda, nema
læknar Patagóníu-manna (re/iue/c/ie-Indiánanna). Um
kvöldið gáfum við honum stórl kjðt-stykki og bolla fullan
af te-vatni, Hann át kjötið, en gaf stúlkunni te-vatnið. Hún
var alt af svo ))óumræðilega pyrstw,

Ekki höfðu þau feðginin annað meðferðis, enaðeins
tvo stóra öngla og snærishönk. - Enginn Indiáni né
gaucho (kynblendingur) ferðast svo um Suður-Braziliu og
Argentinu, að hann hafl ekki með sér veiðarfæri, því stór-
arnar Parana. Paraguay og Úruguay og hinar óteljandi ár
sem i þær renua, eru fullar af flski.

Eins og sagt hefir verið, vorum við ferðbúnir þann
17. desember, (eftir pví, sem vasabók min sýnir).

Við Skúli bjuggum nú um Snorraá börum þeim. sem
v.d höfðum búið til úr þurrum og grönnum pálmaviðar-
renglum og tjaldinu, sem var úr þunnum segldúk Og af
{.vi við höfðum þrjú islenzk brekán og tvo dún-svæfla. þá
gatum við gjört börurnar að þolanlegu rúmi handa Snorra
Byssurnar bundum við á kjálkana á börunum; en skot-
ferin. ásamt fám pundum af kjöti, létum við i dálítinn
poka. se.n ég batt á bakið á Skúla, þvi hans bak var svo
nuk,d breiðara en mitt. Kn á börunum hefði pokinn orð-
'ð Snorra til óþæginda. Svo lögðum við á stað, og bárum
við Skul. börurnar á millum okkar pannig: aö hann gekk
a undan en ég á eftir - og bar hann pyngri endann. Við
brugðum snæris-spotta yfir herðarnar og festum endana (á

J. MAGNÚS BJARNASON. Brazlliufararnir. ,5
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snœrinu) um ^jálkana á börunum, svo þunginn kœmi ekki

eins tilflnnanlega á handleggi okkar.

»Nú gengur það glattl« sagði Skúli. Það var máltak

hans — einkum pegar verst gekk.

Alla þá stund, sem við vorum að búa okkur á stað,

sat aumingja Patagóniu-maðurinn dapurlegur og niðurlút-

ur yflr dóttur sinni dauðvona. Ég hafði i fyrstu hugsað,

að hann mundi ekki fara sömu leið og við — að hann

mundi halda suður á bóginn til að komast sem fyrst til

bygða i Uruguay. En þetta fór ððruvisi en ég hugsaði,

því jafnskjótt og við héldum á stað, stóð hann upp, tók

dóttur sina i fang sér og kom á eftir okkur. Sá ég þá, að

hann mundi vera fastráðinn i að fylgja okkur eftir austur

að sjó. En þó fanst mér það alveg ómögulegt, að hann,

ferðlúinn, hefði úthald til að fylgja okkur lengi eftir, tneð

þvi móti að bera dóttur sina dauðvona i tanginu; þvi þótt

hann væri hálft sjöunda fet á hæð, og að sama skapi gild-

ur og sterklegur, þá var samt dóttir hans — eftir þvi sem

mér virtist — alt of þung og óþægileg bjrði fyrir hann,

þvi hún var undantekningarlaust sú stærsta og þreklegasta

tiu ára gömul stúlka, sem ég hefl nokkurntima séð. — En

ég vissi þá litið um hið næstum þvi yflrnáttúrlega þrekog

úthald Patagóniu-manna.

Við stefndum nú beint i austur. Á vinstri hönd

höfðum við hinar miklu heiðar, sem nefndar eru Serra.—

Þær ná hart nær alla leið vestan frá Lruguay-fljótí og

austur að Atlandshafl, rúmar Qðgur hundruð milur onsk-

ar. En á hægri hönd okkur lá hin viðáttumikla^, uldu-

myndaða slétta, {^akin háu og péttu pa/npa-grasi og litlum

og lágvöxnum pálmaviðar-runnum hér og par i dýpstu

lautunum. Heiðarnar voru okkur hinn bezti leiðarvisir,

en sléttan veitti okkur nægilega björg, á meðan skotiæri

okkar þrutu ekki, þvi þar var hvervetna mikið af ýnisum

f4
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dýrum og fuglum; oa, jafnvel stórar hjarðir af viltumnaut-
um og hestum sveimuðu aflur og fram um hið mikla
graslendi.

Og áfram héldum við vidstöðulaust frá morgni UI
kvölds i sex daga. Við töluðum fátt, nema þegar Skúli lét
undrun sina i Ijósi yflr einhverju, sem hann sá. Pegar
hann sá eitthvað, sem honum þótti merkilegt, þá óskaði
hann jafnan. að það vœri horfið heim i Reykjadal. ))Petta
væri betur horflð heim i Reykjadalinn*. sagði Skúli, pegar
hann sá stórar hjarðir af nautum. ))0g þessar skepnur
heföu Reykdælir gaman af að eiga«, sagði hann, þegarhann
sá viUihestana þeysa i oddfylking yflr gras-sléttuna. »0g
Þeir kynnu lika að fara með þænc, bætti hann við -
Reykdælir voru einu mennirnir i öUum heiminum, sem
Skúla þótti nokkuð kveða að. í Braziliu sá hann engan
sem hann áleit þess verðan að leysa skóþveng hins fátæk'
asta smaladrengs i Reykjadal; og aldrei sá hann i Suður-
Anieriku þann blett, sem honum þólti eins fallegur og
Reykjadalur. Aldrei 0^- ,i hann samt, að Reykjadalur
væri horfinn til Suður-; . ., en hann óskaði að alt það
legursta og bezta. sera ha .. sá i Braziliu, væri komið i

þann dal. Og hefði alt gengið eftir þvi, sem Skúli óskaði
þa hefði kaffi, sykur og alls konar ávextir, ásamt gulli og
gimsteinum, fylt hálfan Reykjadal á einu ári, svo hæstu
bæjar-burstír hefðu farið i kaf.

Svo kom aðfangadagur jóla. Um hádegi þessa dags
vorum við komnir að háV H!I-löngum, sem lá frá norðri
til suðurs - út úr Serra-heiðunum. Og til þess að þurf.
ekki að krækja suður fyrir há!s þeDD-n, tókum viðþaðráð,
að fara beint austur yflr hann, þó brattur vær; og erfiður
yflrferðar. Okkur kom lika saman um það, að við skyld-
uni ekki fara lengra þá um daginn, en yfir á austari háls-
brunina og halda þar jólin, og gjöra okkurveizlu af tveim-

15' fe
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ur armadilló'dýrum, sem við höfðum veitt á sléttunni

kvöldiö áður. (Armadilló er ferfætt dýr litið, með skel

eins og á skelböku og litið höfud eins og á svini ; það liflr

mestmegis á aldinum og jurtarótum. Kjötið af dýri þessu

er hvitt og mjög Ijúffengt).

Þegar við vorum komnir upp á hálsinn og yfir á

austari brúnina, par sem við ætluðum að vera yflr jóla-

nóttina, sáum við ofan i litinn og fagran dal. Á rann cfl-

ir miðjum dalnum; og að austanverðu við hana — beint á

móti okkur — var skógarrunnur mikiU, og sáum við að

inni i honum var all-stór bygging, llkt og kirkja væri, þvi

hvitan turn bar yflr hæstu pálmaviðar-eikurnar. Við

hugsuðum nú, að parna bj'ggi einhver höfðingi — ef til

viU Þjóðveiji, pvi margir Pjóðverjar höfðu tekið sér ból-

festu vestur af Portó Alegre, — og álitum við sjálfsagt að

heimsækja pann herra og vita, hversu gestrisinn hann væri

um jólin. Við héldum pvi rakleitt niður til árinnar. Hin-

um megin á bakkanum var dálitill bátur, og var hann

dreginn spölkorn upp á grundina. Húsið, sera okkur sVnd-

ist i fyrstu svipað kirkju, var nú að sjá, i gegnum skógar-

runninn, eins og litill kastali. Niður með ánni var stór

nautahjörð á beit; en hvergi sást maður. Við kölluðuni nú.

En enginn tók undir. Við kölluðum aftur og aftur, og

Patagóniu-maðurinn orgaði ógurlega. En pað koni fyrir

ekki — enginn svaraði og enginn sást. Svo leið nokkur

stund. En alt i einu sáum við, að einhverjir komu út úr

runninum, sem var i kringum hina einkennilegu bvgging i

hliðinni á móti, og á aö gizka um tvö hundruð faðma fra

ánni. í fyrstu sýndist okkur petta vera nokkurar konur.

sem komu út úr runninum, en pó var eitthvað síirðlegtog

ókvenlegt við göngulag peirra og limaburð. Þær hlupu of-

an hliðina i einni pústu og voru alt af að detta hver um

aðra pvera, og áttu erfltt með að komast á fæturaftiir. I>n

! 4
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á endanum komust þær ofan ad ánni, röðuðu sér þar í

fylking, báru hönd fyrir augu sér og horfðu yflr um til

okkar. Og nú sáum vid, að þetta voru ekki konur, heldur
sjö lágir og feitir, sköUóttir svartmunkar. Við kölluðum
nú til þeirra og báðum þá að ferja okkur yflr ána. Peir
heyröu og skildu; og þrir eða íjórir þeirra voru i þann
veginn að hrinda bátnum fram, þegar einn munkurinn
benti yflr um til okkar. Það var eins og hann hefði séð
eitthvað óttalegt á bakkanum okkar megin. Allir munkarn-
ir báru nii aftur höní' fyrir augu sér og horfðu á okkur
iitla stund. Svo alt i einu viriist skelfilegur ótti grtpa þá
alla, þvi þeir sneru sér snögglega viö, og hlupu cins og
fætur toguðu upp hliðina i áttina til klaustursins - pvi
byggingin i runiiinum var klaustur. En oft duttu þeir á
leiðinni upp hliðina. Og að lokum hurfu þeir inn i skóg-
arrunninn.

Okkur þótti þessi skyndilegi flótti munkanna nokkuð
lcynJegur, og gátum ekki skilið, að við værum á nokkurn
hátt orsök i þvi, að þeir hættu við að setja fram bátinn
og róa yfir um til okkar. Ég þóttist nú sjá, aö engin tök
yrðu á þvi, að komast yflr ána, að minsta kosti ekki þá í

svipinn. Og Skúli lét í Ijósi, að bezt væri fyrir okkur að
búa um okkur þar á bakkanum, og vera þar um kvrt fram
yfir jóladaginn. En þegar okkur varði minst, stóð Pata-
fíóniu-maðurinn á fætur, kastaöi af scr hinum gamla og
siitna púma-feldi, sem hann haföi um sig, fleygði sér út í

ána og synti yflr um. Eftir fáar minútur var hann kom-
inn með klaustur-bátinn yfir að bakkanum til okkar. — Ég
hefi oft séð menn og hesta synda, en engan, hvorki mann
né liest — og jafnvel ekki ameriskan krókódil - hefi ég
séð synda fræknlegar né léttilegar en Patagóniu-manninn í

þetla sinn.

))I>etta hefði Reykdæhim þótt unun á aö horia«, sagði

Éi
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Skúli, þegar Panagóniu-maðurínn var lcominn út i stríðasta

strauminn, og boðarnir rísu báðum megin við hann og mynd-

uðu hvitfyssandi röst fyrír aftan hann.

Við fórum nú yfir um ána á bátnum, i tveimur ferð-

um, gengum svo frá honum )>ar sem hann hafði ádur verið,

héldum þvi nœst upp hliðina og heim að lilaustrinu.

Klaustrið var úr gráum steini og mjög rammbyggi-

legt. Það leit út fyrir að vera lcastali eða vigi, iremur cn

munlca-adsetur, að undanslcildu pvi, að upp úr miðrí bygg-

unni stóð afarhár Iclulclcutum, eins og á lcirlcju. Á austur

hlið klaustursins voru aðaldyrnar, og var hurdin járnrekin

og ákaflega mikil. Ein ghiggaröð, eða röd af vindaugum,

var hTinginn l kring á allri byggingunni, og voru peir liliir

og kringlóttir, en engin glerrúða var i neinum peirra, og

allir voru peir á að gizka um tiu fet fyrir ofan jörð. í

kringum alt klausiriö og úthýsi pess var hár og breiður

og sérlega traustur varnargaröui úr gráum steiui. Á hvcrju

horni garðsins var dálitið vigi, og var ein gamaidags fall-

byssa i hverju peirra. Inni i garðinum voru margar raðir

af ræktuðum pálmavið og aldintrjám og berja-runnum af

ýmsum tegundum; og utan ura garðinn, hringinn i kring,

var líka mikill 0.-? fagur runnur af háum og grönnum pálraa-

trjám. En fyrir sunnan og norðan klaustrið voru allmiklir

og blómlegir akrar

Við fórum rakieiðis inn uni hliðið á varnargarðinum,

pvi það var opið, og námum staðar fyrir framan liinar

miklu og traustlegu dyr klaustursins. En enginn maður

sást. Við knúðum nú á hurðina, en cnginn kom til dyra.

Eftir litla stund heyrðum við, að talað var fyrir ofan okkur.

Við litum upp og sáum, að sjö íeit og sælleg munka-andlit

gægðust út um sjö litil, kringlótt vindaugu fyrir ofan dyrn-

ar, og litu niður til okkar. í fyrstu sýndust þessi sjö feitu

og sæliegu andlit vera nokkuð löng, þvi sérhver munnur

.3
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var opinn. og augabrýrnar voru keyrðar upp á ennið. eins
hátl og þær liomust, svo augun virtust ætla út úr hðfðinu.
(Svo milcill var undrunar-svipurinn á þessum andlitum)
En Þá er við höfðum heilsað þeim bliðlega og boðið peim'
gleðilega hátið, urðu pessi sjö feitu og sællegu andlit á
elnu augnablilci Itringlótt eins og tungl i fyllingu; þau urðu
svo broshýr og sakleysisleg og rjóð og innileg. að pað var
sönn unun að lita framan i pau; og augun urðu svo litil,

að pau næstum hurfu inn undir hin afarfeitu augnaJok. og
gieðin og einlægnin og sakleysið Ijómaði úr peim, eins og
úr augum góðu barnanna; og munnarnir urðu svo breiðir
og undirhðkurnar svo miklar og spékopparnir i kinnunum
svo stórir og nenn svo flðt og rákirnar i augnakrókunum
svo raargar, að við gátum ekki stilt okkur um að brosa.

))GIeðilega hátiðl« sögðu allir munkarnir einum rómi,
og um leið smeygði hver peirra hægri hönd sinni út um
vindaugað og kastaði kossi af fingurgómunum til okkar.
»En pabbi sefura, sðgðu peir svo alt i einu; )»hann tók sér
sinn miðdegis-dúr, og við megum ekki vekja hann. Og
um leið og peir sögðu petta, bar hver peirra sina hvitu og
feitu hægri hðnd upp að munni sér, eins og peir væru að
hvisla mjög raikilsverðu leyndarmáli i eyru okkar; og svo
kreistu peir saman varirnar og hristu höfuðin, eins og peir
vildu segja: »I>etta má ckki berast út um viða veröld«.

En rétt i pessu opnuðust dyrnar og út kom munkur,
sem var öllu lægri vexti en hinir, en pó tðluvert feitari og
sællegri. Og petta var sjálfur ábótinn. Hann var ekki fyr
kominn út úr dyrunum, en munkarnir hurfu úr vindaug-
unum; og komu peir i einni pyrpingu út á eftir honura og
roðuðu s«^r í fylking fyiir framan okkur; peir settu hönd
undir kinn og horfðu á okkur með miklum merkis-svip,
ein- og peir vildu segja: »Hvað er annars hægt að gjöra
fyrir pá?«
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»Ó, fyrirgeflð, fyrirgeflöl* sagdi ábótinn, og þurkaðí

stirurnar úr augunum og brostieins og stórt barn; wég svaf

og ég svaf, þvi ég gat eidii haldið mér valcandi. Og svo

lcomud þið á meðan svo slcyndiljga og hljóðlega — svo

skyndilega, ad ég gat engan viðbúnað hait, og svo hljóð-

lega, að ég varð ykkar ekki var, fyr en pið ávörpuduð

bræðurna. — Eg bið pvi fyrirgefningar af öllu hjarta, og

segi ykkur alla velkomna«. Og um leið gekk hann aA

Skúla og tók i hönd hans. Og allir litlu munkarnir tóku

lika i höndina á Skúla og skoðuðu hann i krók og krinji,

rÍBs og sjö litlar stúlkur, sem skoða spánýjan kjól á litiili

stallsystur sinni.

»ó, sá glókollur!« sðgðu litlu munkarnir og bentu

eins og börn á hárið á Skúla; »og pau augu, blá eins og

heiður himinn; og pœr herðar — og peir armar; og þeir

fótleggir og stinnu kálfar — alveg eins og á hinum sæla

Bólivar!« Og peir klðppuðu saraan lófunum einsog litil börn.

En svo gættu peir alt i einu að Patagóniu-manninum. Nú

varð hvert andlit langt, sérhver haka seig ofan i bringu og

raunnarnir kipruðust saraan, svo varirnar hvitnuðu; pað

var eins og peir væru i pann veginn að fara að blistra.

»Er hann pjónn pinn, Indiáninn stóri?« sa^ði ábót-

inn við Skúla, og var auðséð að honura stóð stuggur af

Patagóniu-raanninum.

»Hann er raeinlaus«, sagði Skúli.

»Patagóniu-raaðurinn fer með friði«, sagði risinn og

hro»ti raunalega framan i ábótann.

*^), fyrirgefðu, lyrirgefðu!« sagði ábótinn; ))ég lii'It

að pú skj^r ekki portúgðlsku; en nú veit ég pað. Pú ler

með friði — ^ friður sé með pér. Gleðilega hátið!« Og

hann hóf upp iicndur sinar, eins ng prestur, sem blessar

yfir sðfnuð sinn.

»Ó, hann fer mcd friði!« sögðu allir munkarnir ein-

I j
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um róml og hófu upp hendur sinará likan hátt ogábótiun
en ekki þó eins hátt. Og andlitin þeirra urdu aAur kringlu-
leit og broshýr og barnsleg.

*En hver er þetta?* sagdi ábótinn og bcnti á dóttur
Patagóniu-mannsins.

»Pað er dóttir hans«, sagði ég.

•Dóttir hans?« sagði ábótinn alvörugeflnn mjög. Og
hann varö sem snöggvast sérlega nidurlútur og langleitur,
og lók annari hönd sinni um hökuna og halladi undir flatt!

»I)óttirf« sögdu allir munkarnir, og þeir gœttu ad pvi
alt 1 elnu, að það var stúlka, en ekki piltur, sem hallaðist
upp við barm Patagóniu-mannsins. Og svip þeim, sem nú
færöist yfir andlit munkanna, er ekki mögulegt að lýsa.
Peir tóku hðndum lyrir augu sér, sneru sér undau og
horfðu niður á grassvðrðinn, sem peir stóðu á.

»Hún er veik«, sagði ég.

»Er hún mjðgveik?« sagði ábótinn mjög alvðrugeflnn.
»pauðvona«, sagði ég, »og hún er barn«.

»Ó, fyrirgeflð, fyrlrgeflðl« sagði ábótinn; »hún er
barn - hún er stórt barn - og hún er dauðvona. Hvað
er ég að hugsa? Ég skal láta búa um hana í bezta rúm-
mu og bjartasta herberginu, sem til er i klaustrinu; pví
hún er barn - blessað bar,>. Og jólanóttin fer i hönd«.
Og nú varð andlit hans uppljóraað af innilegri meðaumkun
og hjartagæzku.

»0, hún er barn — blessað barn!« sögðu alllr litlu
munkarnir i einu, og sneru sér til okkar á ný. og horfðu
á litlu stúlkuna; og hjartanleg angurblíða breiddi sig yflr
sakleysislegu andlitin peirra,

»Hvi skyldum við ekki hjúkra einu sjúku, blessuðu
barni á sjálfa jólanóttina!« sagði ábótinn og leit til litlu
niunkanna. >,Bróðir Stefanó og bróðir Antoníó, farið og
buið upp mjúkt rúm i syðsta herberginu í svefnskálanum.
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svo barniö geti rengið hvild og nædi ; og ^ö lierUiUós sliulu

loga i alla nótt tyrir framan herbergis-dyruarc.

»Já, pabbi— J&, pabbiU sðgöu peir Stefanó og Antoniú

og lilöppudu saman lófunum af tögnuði.

»0g viö lilca, pabbi ; við lilia It sögðu hinir munltarnir,

»vid viljum búa upp ðll gestarúmin«.

»Já, farið, börnin min, farið og búið upp öll gcsta-

rúmin«, sagði ábótinn bliðlega.

Og svo fóru allir litlu munkamir inn i klaustrið.

»Þetta eru bömin min«, sagði ábótinn við okkur.

þegar munkarair ruddust inn um dyrnar á klaustrinu; »en

petta eru samt ekki öll börnin min, pvi Qórir af bræðrun-

um standa yflr hjðrðinni suður i dalnum, og sex fóru i

kaupstaðarferð til Portó Alegre; peir hafa nú verið að heini-

an i ilmm vikur, og eru væntanlegir heim i kvöld. Já, við

eram átján börnin, sem eigum hér heima úti i óbygðinni

i Rió Grrnöt <'6 Súl. En við höfum búiðhér vel um oklcur,

og gætum varizt árás hundrað villimanna«. Og hann benti

á eitt vigið á varnargarðinum og brosti eins og stórt barn.

»Ó, fyrirgeflð mér!<( sagði hann alt i einu; »ég hefi

gleymt að bjóða ykkur inn. — Komið, minir elskanle^ir,

komið inn og hvilið ykkur, og berið hinn sjúka mann og

hið veika, blessaða barn«.

Og svo fórum við inn i hið traustbygða klauslur.

Ábótinn visaði okkur inn i all-stóran, en illa upplýstan,

sal. Á ppirrí hlið salsins, sem að garðinum vissi, voru

sjö eða átta litil, kringlótt vindaugu hátt uppi, en aðrir

gluggar voru par ekkí. Veggirnir voru þéttsettir smáum

hillum, og stóðu par á litil likneski af helgum mönnum,

og prjú litíl vaxkerti hjá hverju. Uppi i salnum héngu

prir stórir Ijósahjálmar.

Þegar við vorum nýseztir, komu peir Stefanó og

Antonió og báðu Patagóniu-manninn að koma með barnið,
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H rúmlðv«riuppbúlðútll*veftiskélanum, semvarlOngog
Ikg bygging. er gekk út ár nordurhlið klaustursins.

•HaHð plð búið upp beita rúmið?« sagði ibótinn.
»J4, pabbit, sögðu munkarnir.

•Haflð þið stökt vigðu vatni á rúmið og vegglna, og
lesið hina helgu b»n?« sagði ábótinn.

»JA, pabbi«.

»0g haflð þið raðað sjö kertum við dyrnar, og sett
ðnnur sjö á hiUurnar inni i herberginu sjálfu?«

»Já, Já, pabbi*.

•Fylglð þá baminu og fðður þess til svefnskálans,
og fœrið peim þangað nóga nýmjólk, Kjöt. brauð og aldinl.
svo þau geti endurnæri sig. - Og gleymið ekki að lesa
borðbœn og syngja einn sálm«.

•Araen pabbi! það skal alt vera gjðrt«, sðgðu múnk-
arnir; svo fóru þeir, og Patagóniu-maðurinn og dóttir hans
raeð peim.

»Hvaða munkareglu tilheyrið pid?« sagði ég vlð á-
bótann þegar raunkarnir voru farnir.

»Engri sérstakri reglu«, sagði ábótinn spekíngslega

;

•þetta klaustur var stofnaö árið 1753 af hinura sœla Bóli-
var. Ábótar þessa klausturs hafa engura verið háöir, —
þeir hafa verið hér einvaldir, og jafnvel pálnn l Róm h'eflr

elckert haft yflrpelra að segja. Og pegar ábóti pessa klaust-
urs deyr, pá kjósa bræðurnir einn at slnura flokki í hans
stað. - Vorar reglur eru ekki strangar. eins og i flestum
ððrum klaustrura. Mark og raið vort er, að lifa hreinu og
guðrækilegu lifl eins og saklaus börn, og um leið að njóta
hins lagra og góða, sera náttúran hér i Brazilíu framleiöir
úr skauti sfnu. Vér þjáura ekki likarai von. raeð þungri
vinnu, né föstura og löngura væturvðkuni. En vér forð-
umst alla hrœsni og undirferii«. Og hinn hreini og barns-
legi svipur ábótans bar honum vitni um, að þetta var satt.
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Nú komu allir munkarnir aftur og röOuðu sér i

lylking & miöju gólíl. og studdu hönd undir kinn; oggleð-

in IJómaði úr augum þeirra.

tEn hvadan komið |>id. og hvert œtlið þid?« sandi

Abótinn og leit til Skúla.

»Vid komum vestan frá Úruguay-fljóli og œtlum austur

til Portó Algerit, sagði ég.

»Hvilik ógnar leiö!« hrópuðu allir munkarnir og

hristu hðfuðin og slóu höndum i lærin.

»Þið eruð hvorki portúgalskir né Spánverjar«, ssigði

ábótinn, ég heyri að pið eigið ðrðugt með að mœla á

portúgalska tungu«.

»Við crum íslendingar, fœddir og uppaldir norðiir á

íslandi sagði ég.

•íslendingarl íslendingarU hrópuðu allir munl(iirnir

og ábótinn með; og peir horfðu á okkur pegandi noidiura

stund og veltu vðngum. og pað var eíns og peir væru að

streitast við að kingja einhvcrju.

»íslendingar frá íslandi?« sagði ábótinn og setti á sig

lærdóms-svlp; ntsland mun vera norðvestur af Bretlandi

hinu miklaw.

»Alt veit pabbi«, sögðu lítlu munkarnir.

»Já, langt norðvestur frá Bretlan<ii«, sagði ég.

»Látum okkur nú sjá, hvað vor sæli bróðír Fransisitó

hefir ritað um paö Iand«, sagði ábótinn. »Farðu, bróðir

Pedró, og komdu hingað með stóru bókina, sem vor sæli

bróðir Fransiskó skrifaði hin siðustu ár æfi sinnar.

»Já, pabbi«, sagði munkurinn. . Hann fór og kom aö

vörmu spori aftur raeö fcikilcga mikla skrifaða bók.

»Látum okkur nú heyra hvað vor sæli bróðlr Frans-

iskó hefir aö segja um Ísland«, sagði ábótinn spekingslcga,

og setti ura lcið upp glcraugu i gull-uragjörð og fúr að

fletta blöðum i bókinni.
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En munkarnir stðrdu * hann á meðan ok héldu að
sév hðnduffl. eins og góð og skildcanleg bðrn, sem etga von
á fallegri gjöf. C)g i,eir virtust veita þvi sériegu nákviem.
emrtekt hvernig Abótinn fór að pvi. að fletta blöðum
I hinni miklu bók, sem hinn sœli Franslskó hafði rítað;
Það var eins og peir hugsuðu. að verið gœti að þeir
yrðu lika einhverntima ábótar. og pá k«mi það sér maka-
laust vel. að kunna að fletta blöðum i stórrí skrífbók.

Og ábótinn fletti einu blaði eftír annað. eins og stór
spekingur með barnshjarta, og tautaði: )»Ekkl hér - ekki
licr«.

•Ekki hér«, sögðu múnkarnir elnum rómi.
»Ju. hér er Ísiand!« sagði ábótinn loksins og lagaðl

gleraugun um leið þvi þau höfðu sigið nokkuð ofan á ncflð
i honum, meðan hann var að leita að fslandi,

)»ílott. gottf« hrópuðu munknrnir og klðppuðu saman
höndum al fðgnuði og litu hver tll annars; »0« pabbi fann
lsland!«

»I>að er kalt land«, las ábólinn ogstafaðl annað hvert
orð. »en par or lika eldur. Par brenna menn ís-klumpum
sem orðnir eru steingjörðlr og «rjótharðir fyrír elli sakir.'
og brennur is sá eins og kol«.

wHvaða býsn!« sögðu raunkarnir.

wfar eru og brunnar. sem ávalt siður og vellur 1«.

»Sussu, sussu. hvilikt undra-land!« sðgöu munkarnir.
»Sömuleiðis eru þar steinar, sem eru eins léttir og

dúnn, og hoppa þeir og skoppa aiveg af sjálfdáðum«.
»Mikil undur eru petta!* sögöu munkarnir.
»I*ar er fjall, sem Hekla heitir, og stendur í lyðrtu

báli ár og sið og alla tið; þar sjást oft svipir hinna framliðnu«.
Nú signdu munkarnir sig og urðu langleitir og taut-

uðu eitthvað i lágum hljóðum.

»I»ar er guðhrætt fólk og gestrísið. eins ogpeirsann-
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orðu lœrdóms-menn, Adamus Bremensis og Sazó, hafa i

letur fœrt«.

»Dýrdin, dýrdinl« sögðu munkamir.
»En það er, þvi miður, eicki eins þriflð fóllc og ætti

að vera, og par býr á stundum hundrað manns saman i

einu herbergi«.

»Pú, púl« sögðu munliamir og hristu höfuðin.

»Par eru tvœr höfuðborgir, heiUr önnur Holar en

hin Slcalhold — par var hinn sœli bislcup Thorlacó. Landid

var fyrst bygt al irskum mönnum; en svo komu danskir

sjóræningjar og ráku pá i burtu. Sá, sem réð fyrir pessum

rœningjum hét Rólf eða Rolló; hann trúði á illa aBda«.

Munkarnir signdu sig nú hvað eftir annað, og gjörða

Icrossmark alt i kringum sig.

»Já, petta alt segir vor sœlibróðirFransiskó; oghver

mundi voga að mótmæla pvi, sem hann staðhœflr«, sagöi

ábótinn og lét um leið aftur bólcina.

»En hvað erum við að hugsa?« sagði hann eftirlitla

pögn; »hví bjóðum við ekki gestunum mat og drykk? Peir

hljóta að vera svangir og vegmóðir«.

»Já, pvi langan veg hafa peir komið«, sðgðu munkarnir.

»Farið nú fram i matbúrið, bræður, og berið á borð-

ið alt hið bezta, sem til er i klaustrinu: bæði kjðt og mjóllf,

brauð og hunang og apelsinur«, sagði ábótinn.

»0g sætt vin pabbi«, sðgðu munkarnir.

»Já, sömuleiðis sætt vin«, sagði ábótinn og gelik á

undan okkur fram i borðsalinn.

Og alt pað Ijúffengasta og bezta, sem til var i klaustr-

inu var á borð borið fyrir okkur; og við átum og drukkum
með góðri lyst. En við urðum á meðan að svara mörgum
kynlegum spurningum um ísland og íslendinga.

Nokkru fyrir sólarlagið komu munkarnir, sem farið

höfðu kaupstaðarferð til Portó Algeri. Peir komu meö

lElJuiu

.
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tuttugu og þijá hesta undir klyflum. Og um sama leyti
komu munkarnir, sem staðið liöfdu yflr hjörðinni um
daginn. ÁbóUnn fagnaði þeim öllum innilega og kysti pÁ,
eins og móðir börnin sin.

Og þegar leið að náttmálum, var klukkunni i tum-
inum hringt, og um leið var alt klaustríð uppljómað af
ótal kertaljósum. Allir munkamir voru nú klæddir mjall-
hvitum skikkjum, en litUI silfur-kross hékk viö fesli á
brjósti hvers þeirra. Ábótinn var skrýddur eins og kat-
ólskur prestur á stórháUð. Og allir munkarnir sungu, og
lásu bœnir; og að þvi búnu buðu þeir hver öðrum »gleði-
leg jól«. Og ábótinn gaf hverjum þeirra einhveija fallega
gjöf. Ekki heldur gleymdu þeir okkur. Allir buðu þeir
okkur »gledilega hátið«, og ymsar smá-gjaflr íœrðu peir
hverjum okkar. Par nœst kom jóla-veizlan: aldini og sœtt
vín. og andlit munkanna Ijómuðu af ánœgju og fögnuði.

Við íslendingar fyltumst lika innUegri gleði og urð-
um allir börn i anda, og hugsuðum UI liðinna daga, þegar
við vorum litlir drengir á íslandi og hlupum um pallinn
með jólakerUn okkar. Já, við urðum hrœrðir i hjarta,
urðum aftur börn og sungum, eins og við hðfum gjört i

bernsku

:

»Börnin segja og syngja

svo á jóladag«.

Og þó við kynnum ekki allskostar vel við hina ýmsu
kaþólsku siði þessara munka, þá gátum við ekki annað en
ordiöhrifniraf hinni barnslegu einfeldni þeirra og einlægni.
Og i sannleika voru þeir bðrn — hreinhjartaðir og við-
kvæmir - og þektu ekki aðra hlið mannlifsins en þá, sem
hið lilbreytingalausa og áhyggju-litla lif i klaustrinu sýndi
þeim. í klaustrinu voru þeir uppaldir; það varþeimjarð-
nesk paradis og traust vigi fyrir öllum utanaðkomandi ár-
ásum og freisUngum heimsins. En veröldin fyrir utan, og
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hlnar margyislegu skuggamyadir hennar/ þektu peír litiA

eða nUög ó^étt Og þó þeir fylgdu að mðrgn leiti hinum
ýmsu siðum og kreddum kaþólsku kirl^unnar rómversko.

pá voru þeir þrátt fyrir það i hjarta siau nœsta ólíkir

flestum öArum kaþólskum mdnkum.
Um miðnœtUð hringdu mnnkamir aftur hinni hljóm-

Cögru klukku klanstursins og «01110 portúgalskan jólasálm.

þar nœst gengu þeir Ul rtkl|«J| softraðu. En hinmörgn
ogskœru kertaljós logodo efmim áðor, svo hvergi bari
skugga i öllu klaustrino. / > .0 • :

Og litla Patagónin-stálMaa «váf )«iBit off rótt i nijiUt-

asta og bezta rúmi klaustursin&í Hún vlaai.ekkert umhin
ar mörgu, fallegu jólagjaflr, sem munkanílr UUu Iiðfðn

raðað i bekkinn fyrir framan herbergisdymar hennar. Á
móU ðUum þessum s»g af gjðfum itU hún að taka á jóla-

dags-morguninn, þegar hún vaknaði. En hún vissi ekkert

um þetta nú, þvi hún var komin inn i undra-land Ijúfu

dranmanna; og engill svefnsins var að rétta að henni

langtnm dýrmsetari jólagjðf en nokkur munkur gat látið af

hendi, og það var nýr Ufhkraftur, sem fœrði aftur heilsu-

roðann i kinnar hennar.

En ÚU rikU kyrð og friður. Og jólanótUn blið og

þögul, iklædd allri hinni dásamlegu og óútmálanlegu fegurð

og sQðmudýrð hins suðræna himins, breiddi sig hátignar-

leg og kaerleiksrik yflr hið ilmsæla hásumarskrúð dalsins,

og laut ofan að blómum og grðsum og kysU þau, eins og

ástrik móðir, kossi friðar og svðlunar. Og hið einverulega

klaustur, i afskekta dalnum i óbygðinni i Rló Grande dó

Súl, var umvaflð djúpri og dularfuUri kyrð og ró — kyrð

og ró, sem íyiU huga manns óumrœðilegum íðgnuði og

lotning fyrir hinum miklu dásemdar-verkum guðs — kjfð

og ró, sem »minti mann á hvUdina eilifu«.

Endir.




